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 اإلىػػػػػداء
 إذل كل من لو حق علي  

 والػدّي وأسػػػػػػاتػػػػذتػػػػي وشػػػػػػيػػػػػػوخػػػػي
 رآفػػػقػػػن الػػػػػاً مػػػػػػرفػػػػػػي حػػػنػػمػػػلػػػن عػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػوك

 نلؿ األظبىإذل أىل القرآف الذين تبوءوا احملل األعلى، واؼب
 حاجرىمػػة يف مػػمػػلاحػػتػػم مػػهػػوعػػهم دمػػدرتػتػػرآف فابػػقػػال الو ػػػن تػػػإذل م

 أحمد                                                                         
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 بسم ا الرحمن الرحيم
 تقديم الدكتور: عبد الرحمن الجمل

مين، الذي هدانا لإلسالم، وأنعم عمينا بنعمة اإليمان، وخصنا الحمد  رب العال
بالقرآن، أحسن الحديث كتابًا متشابهًا مثاني، تبيانًا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى 
لممسممين، يهدي لمتي هي أقوم، والصالة والسالم عمى المبعوث رحمة لمعالمين سيدنا 

 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد.وحبيبنا محمد وعمى آله وأصحابه والتابعين ومن 
فقد أمر ا جل وعال باإلقبال عمى القرآن العظيم تالوة وحفظًا وفهمًا وتدبرًا 

ٜاْ چ وعماًل في آيات كثيرة، من ذلك قول ا عز وجل:  ًَةُم
َ
ِ َوأ َٖ َحۡذَُْٜن ََِتََٰت ٱَّللَّ ِي إِنَّ ٱَّلَّ

ة َرزًََۡجَٰ  َّٕ ْ ِم ٜا ٌُ َٗى
َ
ةَ َوأ َٰٜ َْ َّّٖ َتُجَٜر ٱلطَّ ا وََقََلجَِيحّٗ يَرُۡصَٜن دَِخََٰرةّٗ  ٓۡ ِسّّٗ ُٛ٢٩  ِٖ ّٔ  ٓ ُٚ ٓۡ َوَيزِيَد ُٚ ُصَٜر

ُ
ٓۡ أ ُٛ َّٜذَِي حِلُ

ٜرٞ  ُُ ۥ َدُىٜرٞ َش ُٙ  سورة فاطر.  چ٪٢وَۡغِِْٙۦٓۚٓ إَِّٗ

َخْيُرُكْم َمْن َتَعمََّم : " إلى تعمم وتعميم الكتاب العزيز، فقال وأرشد النبي الكريم 
 ".َوَعمََّمهُ  الُقْرآنَ 

وفقهمم لخدممة القمرآن الكمريمت ليتحقم  وعمد ا  ا تعالى في كل عصر أناسًا،هيأ  وقد
ٜنَ چ تعالى بحفظ كتابه  ـُ َر ِإَوَّٗة ََلُۥ ََّدَٰىِ َۡ جۡلَة ٱَّّلِ ُٖ َٗزَّ خروا حيماتهم لخدممة القمرآن س، ف چ إَِّٗة ََنۡ

المسمممممون فمممي كمممل م بعمممدهم، فقمممرأ ، وعممممموم لممممنفتمقممموم كمممما أنمممزل عممممى النبمممي ، الكمممريم
بالسممند المتصممل أو خطممأ، لحممن  ووصممل إلينمما سممالمًا مممن أي ،غضممًا طريممًا كممما نممزلعصممر 

 .إلى النبي 
وقممد شممهدت بالدنمما فمسممطين عامممة، وغممزة العممزة خاصممة اهتمامممًا كبيممرًا بممالقرآن الكممريم، 

ئممات، فالحمممد  فتخممرج فيهمما آلح الحفظممة والحافظممات وعشممرات ارلح مممن القممراء والقار 
الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد  عمى فضمه ورحمته، فهو خير مما يجمعمون، وقمد 
تسمماب  النمماس فممي خدمممة القممرآن الكممريم، طمبممًا لكجممر والثممواب، وكممان مممنهم ا خ الحبيممب 
الدكتور أحممد ضميح ا أبمو سممهدانة، فقمد عكمح عممى إعمداد سمسممة كتمب فمي القمراءات 

ليضمممعها بمممين يمممدي طمممالب عممممم القمممراءات القرآنيمممة، سمممماها )المممدرر الحسمممان فمممي  القرآنيمممة،
 - مم  كمل المهتممين والمشمت مين بمالقرآن الكمريم -سهم  القراءات العشر لمقرآن(، ليكون له

همذا الجهمد الكبيمر المذي قمام ، فاطمعمت عممى في تيسير تعمم قراءات القرآن الكريم وتعميمها



 أصوؿ رواية قالوف عن نافع                                                                    الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

                                                                                                                 8      

 

 

جمممم  فيمممه القمممراءات القرآنيمممة العشمممر بأسمممموب سمممهل ميسمممر  ،اركممماً مبطيبمممًا جهمممدًا  بمممه فألفيتمممه
تقان، ابتدأم بذكر أصول قمراءة القمارئ الممراد بيمان قراءتمه، ثمم ثنمى بمذكر  لمدارسين، بدقة وا 
ما خالح فيه القارئ حفصًا أصوًل وفرشًا، حرفًا حرفًا وكممة كممة، ثم ثمث بمذكر الكمممات 

صممًا، فجمماء الكتمماب شمماماًل مسممتوعبًا خالفممات القممارئ، الفرشممية التممي خممالح فيهمما القممارئ حف
 يجد المتعمم ضالته، ويست ني به.

، وأن يجممزي النمماس عامممة وأهممل القممرآن خاصممةوأسممأل ا تعممالى أن ينفمم  بهممذا العمممل 
ينتفم  عممم لصمدقة جاريمة  لعممل خيمر الجمزاء وأن يكمون ذلمك لمهبهمذا ا ا خ أحممد المذي قمام

فمي عمموم قمول  اب ا تعالى ونشمر عموممه ليمدخلفي خدمة كت قوة ونشاطاً  به، وأن يزيدم
 ".َخْيُرُكْم َمْن َتَعمََّم الُقْرآَن َوَعمََّمهُ " :النبي 

ربنا تقبل منا إنك أنت السمي  العميم، وتب عمينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعمنا ممن 
ن الختمممام عنمممد أهمممل القمممرآن أهممممك وخاصمممتك، وارزقنممما اإلخمممالص فمممي القمممول والعممممل، وحسممم

 انتهاء ا جل.
 محمد وعمى آله وأصحابه أجمعين. وحبيبنا نبينا وصمى ا وسمم وبارك عمى سيدنا

 
 

 خادم القرآن                                 
 1عبد الرحمن بن يوسح الجمل                
 شيخ المقارئ الفمسطينية             

 فمسطين –غزة                  
 

                                                 
من سكاِن النصيرات وسط  "،م1961" واليدم الفمسطينية، المقارئ شيخ عبد الرحمن يوسح أحمد الجمل، :الدكتور 1

 ب زة، اإلسالمية بالجامعة الدين أصول كمية في لقرآنيةا والقراءات القرآن وعموم التفسير في مشارك ، أستاذقطاع غزة
 في والسنة الكريم القرآن دار رئيس حالياً  يش ل الدين، أصول لكمية عميداً  ثم الدين، أصول بكمية مساعداً  أستاذاً  عمل
 -بعد ا  -لفضيمة الدكتور عبد الرحمن الجمل السب  والفضل  ، كانفيها والسند القراءات دائرة ورئيس غزة قطاع

في نشر عموم القرآن والتجويد في قطاع غزة، له عدة كتب منشورة في القراءات، وقد ُأسِند وُأجيز فضيمته من عدة 
 .مشايخ، منها إجازته سندًا بالقراءات العشر الكبرى من فضيمة الشيخ الدكتور: حممي عبد الرؤوح محمد عبد القوي
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 بسم ا الرحمن الرحيم
 تقديم الشيخ: سعيد زعيمة

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم عمى أشرح المرسمين      
مام المتقين، الذي أنزل عميه كتاب ل يأتيه الباطل من بين يديه ول  وا 

 من خمفه.
"الدرر الحسان  ة المباركة الموسومة بممفقد اطمعت عمى هذم السمس    
لقراءات العشر لمقرآن" لمدكتور أحمد ضيح ا أبو سمهدانة، في ا

 فوجدتها مستوفية لمعموماتها، دقيقة في محتوياتها.
ني لسائلٌ        ن وماينف  اإلسالم والمسممين بما ُدو  ا عز وجل أن  وا 

 .ُأل ح في هذم السمسمة المباركة

 والحمد  رب العالمين
 

 كتبه الشيخ:                                                     
 1سعيد صالح زعيمة

                                                 
 جراح طبيب باإلسكندرية، القراءات عمماء من متقن محق  عالم هو مةزعي مصطفى صالح سعيد طبيب:الالشيخ  1

 القرآن عموم كميةحاصل عمى عالية القراءات من و  سموحة، قراءات معهد من تخرج مت1957 مواليد أزهري، من
 وله ىوالكبر  الص رى العشر بالقراءات مجاز بمصر، الكريم القرآن قراء نقابة وعضو ا زهر، بجامعة بطنطا الكريم
يضاحات شروح  العشر بالقراءات كامالً  الكريم القرآن وقرأ والجمزوري، الجزري وابن كالشاطبي وعمماء شيوخ لمتون وا 

 العشر في العالم في إسناد أعمى صاحب خميل ا عبد الحميد عبد محمد الشيخ مةالعاّل  عمى والكبرى الص رى
 المثال سبيل عمى منهم وأجازوم، وشيخة شيخاً  أربعين حوالي أنهم ذكر كثيرين مشايخ عمى سعيد: الشيخ وقرأ الكبرى،
وشيختي  السعد، أم والشيخة رحال، عمي والشيخ النحاس، عمي والشيخ السمنودي، والشيخ مدكور، الفتاح عبد الشيخ

 كبيرة جهود هول وغيرها، القراءات عمم في جداً  كثيرة كتب له النجوليت تناظر التي أجازتني بالعشر الص رى الشيخة
 .الشريعة وعموم والتفسير والصرح النحو في عممه سعة م  القراءات عمم نشر في جداً 
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 بسم ا الرحمن الرحيم
 تقديم الشيخ: جمال القرش

 أما بعد:، والصالة والسالم عمى من ل نبي بعدم ،الحمد  وحدم     
فقد اطمعت عمى الكتاب الموسوم  بم "الدرر الحسان في القراءات 

، الدكتور/ أحمد ضيح ا أبو العشر لمقرآن"، لمشيخ الفاضل
 وقد وجدت الكتاب جيد السبك، َحسن سمهدانة، من أهل فمسطين،

العرض، مفيدًا في بابه، ُمَيس رًا عمى طالب العمم، وا أسأل أن ينف  به 
 في كل وقت وحين، هو ولّي ذلك والقادر عميه.

 والسالم عميكم ورحمة ا وبركاته
 

 :الشيخ قاله                                                        
 1جمال بن إبراهيم القرش                                                  

 هم 1438/ رمضان / 26ليمة                                                                  

 
 
 
 
 

                                                 
 وعمى واإلقراءت القراءة في إجازات عدة عمى حاصل مت1963 مواليد منالقرش،  محمد بن إبراهيم بن جمال: الشيخ 1

 لمتطوير ا ول بمركز وعمومه الكريم قرآنال قسم عمى مشرح مت1987 العربية سنة الم ة قسم وتربية آداب ليسانس
 اإلشراح لقسم ورئيساً  مستشاراً  عمل الفعالت اإلشراح كمهارات الدورات من العديد في شارك بالرياضت التربوي
 هم إلى1427 من الوسط بمدارس التعميمية لمشؤون مديراً  أيضاً  وعمل بالسعوديةت سابقاً  النسائية العامة باإلدارة التربوي
 المؤلفات من العديد له همت1433و هم،1432 عام بالكويت الكريم القرآن لحفظ الدولية المسابقة في شارك همت1433

 .(والعقيدة التربوية، ،والعموم العربية والم ة والوقح، والتجويد، التدبر،) في
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 -مقدمة:
منارًا للناس يهتدي إليو اغبَتاف، وأخرج الناس من ظلمات اعبهل إذل نور اغبمد هلل الذي جعل القرآف      

 القرآف، وىذب بو نفوساً فأخرجها يف أحلى رداء، وأصبل سناء.

ۡرَءاَن عبد اهلل من أُنلؿ عليو } ؿبمد بن والصالة والسالـ على قائد السادات وسيد القادات       ٌُ ِِ ٱّۡ ِ َوَردّ
س، ايف قوة اإلدياف والب رآف وثن النفوس واألرجاس، وارتقى برعاع البشر فكانوا مثالً {، فأزاؿ بالق دَۡرتِيًَل 

وحافظوا عليو  القرآفوعلى آلو وأصحابو الطيبُت ومن سار على هنجهم من الفضالء الطاىرين الذين حفظوا 
 -فآتاىم اهلل ثواب الدنيا وحسن ثواب اآلخرة واهلل حيب احملسنُت أما بعد:

بكالـ رب  اً لم التجويد والقراءات من أوذل العلـو ذكرًا وفكرًا وأشرفها منللة وقدرًا لكونو متعلقإف  ع     
َما اْجَتَمَع  ":  العاؼبُت حيث أف ؽبذا العلم وؽبذه اغبلقات القرآنية الكثَت من األجر، فقد قاؿ رسوؿ اهلل

ُلوَن كِ  تَ اَب اللَِّو َويََتَدارَُسوَنُو َبْيَنُيْم ِإَّلَّ َنَزَلْت َعلَْيِيُم  قَْوٌم ِفي َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت اللَِّو َتَعاَلى َيت ْ
 .1"السَِّكيَنُة، َوَغِشَيْتُيُم الرَّْحَمُة، وََحفَّْتُيُم اْلَمَلِئَكُة، َوَذَكَرُىُم اللَُّو ِفيَمْن ِعْنَدهُ 

 بو إذل رّب العاؼبُت، مصداقًا لقوؿ نبينا ولػّما كاف تػعلم القرآف وتعليمو، ونشر قراءاتو ورواياتػو فبا يُػَتقرب     
 :" ُواستجابة القًتاحات بعض اإلخوة، استخرت اهلل سبحانو ، 2"خَْيرُُكْم َمْن َتَعلََّم القُرْآَن َوَعلََّمو

وتعاذل، وسألتو التوفيق والرشاد، واؽبدى والسداد، فانشرح صدرى للكتابة يف ىذا اعبانب، وذلك ألناؿ 
، فعلمت مستعيناً باهلل على نشر ىذه السلسلة القرآنية بعدما شرفت بتعلم علم اهلل  شرؼ التأسي برسوؿ

واألربع الشواذ مسندًا هبا على يد مشاخيي الكراـ، أقدمها من منطلق  الصغرى والكربىالقراءات العشر 
 .لية، ال من منطلق شعوري باألىليةشعوري باؼبسؤو 

الدرر اغبساف » ة يف القراءات القرآنية وعلـو القرآف واليت ظبيتها ة؛ وىي سلسللومنهجي يف ىذه السلس     
أف أذكر ما خالف -، واليت صبعتها من كتب السابقُت، وفبا تلقيتو عن مشاخيي «يف القراءات العشر للقرآف 

ادة يف وال أتعرض لبياف ما اتفقوا عليو، وقد أبينو أحيانًا زي اً اإلماـ حفص (أو القراءة)فيو صاحب الرواية 
اإليضاح وتتميمًا للفائدة، وقد قس مت ىذا الكتاب الذي بُت يدي القارئ الكرًن، إذل ثالثة أقساـ، ذكرت 

باستفاضة، وجاء ترتيب مواضيعو حسب أولوية أرتأيت أهنا  قالوفيف القسم األوؿ األصوؿ اؼبطردة لإلماـ 

                                                 
 .189ص، 1455أبو داود، كتاب الصالة، باب تفري  أبواب الوتر، باب في ثواب قراءة القرآن، ح 1
 .436، ص5027البخاري، باب خيركم من تعمم القرآن وعممه، ح 2
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م الثاين الذي ذكرت فيو األصوؿ والفرش األفضل من خالؿ ذبربيت يف تدريس حلقات القرآف، وثنيت بالقس
بشكل فبنهج وشامل، ودل أستثن فيو شاردة وال واردة، سواء كانت اللفظة اؼبختلف فيها من قبيل األصوؿ، 
أـ من قبيل الفرش، ليفي حباجة اؼببتدئ، وذلك عرب جدوؿ من ثالثة أعمدة، وىي كالتارل: عمود خاص 

وعمود خاص بالبياف أو التوضيح لكيفية القراءة، أما القسم  وفقالباإلماـ حفص، وعمود خاص باإلماـ 
الثالث من ىذا الكتاب فهو شبيو بالقسم السابق إال أين اكتفيت بالكلمات الفرشية فقط وبعض الليادات، 

أف يرجع ؽبذا القسم بيسر، ويستخرج الكلمة  قراءةليفي برغبة اؼبنتهي، وليسهل على من لو دراية هبذه ال
بسرعة ودوف عناء، وإين أستحضر ىنا مقدمة ابن مهراف األصفهاين صاحب كتاب اؼببسوط يف  الفرشية

"ولقد أعلمتكم أين صن فتو للَفِهِم البصَت، اغباذؽ  :القراءات العشر، متحدثًا فيو عن كتابو )الشامل( بقولو
 النحرير، الذي تبحر يف ىذا الباب، وتفنن يف العلـو واآلداب".

تدريس قراءات خاطري على إدارج بعض األمور الًتبوية يف ىذه السلسلة اؼبباركة، كأىداؼ وقد جنح      
ضوابط اغبلقة و ، قالوفمنهجية اغبلقة القرآنية اػباصة بدورة اإلماـ و ، القرآف الكرًن يف اغبلقات القرآنية

ومًتابط، وغَت ذلك من ، ومواعيد االمتحانات وذلك بعد كل موضوع متكامل قالوفالقرآنية اػباصة باإلماـ 
األمور الًتبوية اليت ال زبفى على كل ذي بصَتة نق ادة، وفطنة وق ادة، وقد كاف ذلك كلو يف إطار التكامل 
بُت اإلطار النظري واعبانب التطبيقي، وكعامل مساعد للمعلم أو للقارئ حىت يستعُت هبا أثناء تعلم وتعليم 

 .قراءةىذه ال

أف جيعل ىذه السلسلة القرآنية خالصًة لوجهو، وأف يكتب ؽبا الَقبوؿ األوفر، والتقدير واهلل تعاذل أسأؿ      
األكرب، وأف ينفع هبا كاتبها ومن حولو، وأف ينفع هبا أجيااًل وأجيااًل، وأف جينبٍت كبوة الفكر، وعثرة القلم، 

 ومن عثر فيها على تقصَت أو خلل فليعذر ولينصح وليصلح.

ا أف أُذّكر بأف ذلك اعبهد اؼببذوؿ الذي كاف يف خدمة كتاب اهلل مهما بلغ من الصعوبة وال يفوتٍت ىن     
 فهو فبتع، ومهما جلب من اؼبشقة فهو يسَت.

َمن َّل َيشُكر الناس، َّل َيشُكر  : "وقبل أف أضع قلم التبياف، وانطالقًا من حديث رسوؿ اهلل      
 فساعد وأعاف؛ فهل جلاء اإلحساف إال اإلحساف!؟ ، أتوجو بالشكر والعرفاف، لكل من تفضل1"اهلل

مػػن ىػو يف ميػادين الفضػل سػػابق، «  -داود اأبػ-سػػليماف أبػو عػاذرة » أخص بالشػكر شػيخي الفاضػل فػ     
 ة، وتنقيحها لغوياً.لويف موازين العقل راجح، على مراجعتو للسلس

                                                 
 .383، ص6601، حباب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليكالترمذي،  1
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فنيػػة يف إخػػراج فػػرش ىػػذا الكتػػاب،  علػػى مراجعػػة وإضػػافة ؼبسػػات « طباسػػي  عبػػد السػػالـ» وأشػػكر األخ      
والشػكر للشػيا الفاضػل  اللغويػة ؽبػذا الكتػاب، راجعػةاؼبعلػى «  عبػد اؽبػادي أبػو عيػاد»  سػتاذوأشكر األكػما 

 .عبهوده وتواصلو مع اؼبشايا للتقدًن ؽبذه السلسلة اؼبباركة«  عبد اهلل صباؿ العرقاف »

  بششػػارة، أو ىػػداين إذل صػػواب، أو أمػػدين بكتػػاب، ولػػ نوختامػػاً أشػػكر كػػل مػػن أفػػادين بعبػػارة، أو نفعػػٍت     
 أف أقدـ ؽبم الشكر والثناء فلهم عندي خالص الدعاء. كتايب ىذاأُحصرُت يف  

 
 خادـ القرآف الكرًن                

 نػةد. أحمد ضيف اهلل عمر أبو سػمػهػدا                                                                    
 اعبامع للقراءات العشر الصغرى والكربى                                                                      

 واألربع الشواذ                                                                                
 عضو مشيخة اؼبقارئ الفلسطينية                                                                        
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 -استهالؿ:
دؾ بأفكار ومعلومات مفيدة، ذبعلػك قػادراً علػى قػراءة كتػاب ديىذا الكتاب، وآمل أف  كئالقتنا ؾأشكر      

 بالشكل الصحيح.  اهلل

أف تػػلودين باؼبالحظػػات الػػيت  -اؼبوجػػود يف بدايػػة الكتػػاب مػػن خػػالؿ الربيػػد اإللكػػًتوين-كمػػا آمػػل منػػك      
خطوطػػػاً ربتهػػػا، فػػػال شػػػيء يطػػػري دونتهػػػا، والصػػػفحات اؼبهمػػػة الػػػيت توقفػػػت عنػػػدىا، والسػػػطور الػػػيت وضػػػعت 

 علػػى ذلػػك ، وإذا كػػاف كتابػػو ىػػذا متعلقػػاً بػػالقرآف الكػػرًن فهػػوالكاتػػب أكثػػر مػػن رؤيػػة كتابػػو علػػى أفضػػل حػػاؿ
 .آكد

حػػوؿ قصػػور اعبهػػد البشػػري، رغػػم كػػل احملػػاوالت  1نقػػل مػػا ذكػػره العمػػاد األصػػفهاينّ أأف  رل ىنػػايطيػػب و      
ة، بقولو: "إين رأيت أنػو ال يكتػب أحػد كتابػاً يف يػـو إال قػاؿ يف غػده: للتحسُت، والتهذيب، والتنقيح، واؼبتابع

ـ ىػػذا لكػػاف أفضػػل، ولػػو تُػػرِؾ ىػػذا لكػػاف لػػو غُػػَت ىػػذا لكػػاف أحسػػن، ولػػو زِيػػد ىػػذا لكػػاف ُيَستحسػػن، ولػػو قُػػد  
د.ت، اعبوزيػػة،  قػػيم ) ابػػن أصبػػل، وىػػذا مػػن أعظػػم العػػرب، وىػػو دليػػل علػػى اسػػتيالء الػػنقص علػػى صبلػػة البشػػر"

 (. 2ص، 1ج

، أو الػػدرر اغبسػػاف يف القػػراءات العشػػر للقػػرآف) :لصػػفحة الفػػيسوأرجػػو منػػك أف تعػػود مػػن وقػػت آلخػػر      
ألين أنػػػوي وضػػػع بعػػػض التحسػػػينات والتعػػديالت والنمػػػاذج واؼبصػػػادر األخػػػرى الػػػيت قػػػد  ،(صػػفحيت الشخصػػػية

 تكوف مفيدة لك حقاً.

أذكػره ؾبمػالً يف  - د طلػب العػوف والتوفيػق مػن اهلل بعػ -سلكت يف ىذا الكتاب أسلوباً للكتابػة  قدو      
 األمور التالية:

 كتابة اآليات القرآنية بالرسم العثماين. .1

كتابػػػة األحاديػػػث النبويػػػة الشػػػريفة بالتشػػػكيل وخبػػػط ـبػػػالف لبػػػاقي الكتػػػاب، وذلػػػك تعظيمػػػاً ألحاديػػػث  .2
 .اؼبصطفى 

 ذلػػك جعلػػت وقػػد اآليػػة، ورقػػم السػػورة، سػػما مواضػػعها، بػػذكر إذل هبػػا ستشَهدمُ الػػػاآليػػات القرآنيػػة  عػػلو .3
 .اغبواشي تكثر ل ال مباشرة اآلية ورود عقب

 .قدر اإلمكاف باؼبصطلحات التعريف .4

                                                 
يقال أّن هذم المقالة كتبها القاضي عبد الرحيم بن عمي البيساني إلى نائبه في وزارة الكتابة ا ديب الشهير العماد  1

انظر يف ذلك: عبد اهلل عبد الرضبن البساـ: توضيح األحكاـ من بلوغ اؼبراـ، ) مكة اؼبكرمة، مكتبة لعماد، ا صفهانّي، ثم شهرت عن ا
 .3ـ (، ص2003، 1، ج5األسدي، ط
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 .اغباشية يف وذلك اؼببهمة الكلمات معاين بياف .5

 .الواردة يف الكتاب الشخصيات ببعض التعريف .6

كػػم علػػى ظػػاىرة، وذلػػك ألف علػػى التػػأين يف اسػػتنباط مسػػألة أو اغب -قػػدر اإلمكػػاف  -كنػػُت حريصػػاً  .7
وَمن ػو، مػع  اػبوض يف أمر يتعلق بالقرآف يتطلػب تتبعػاً دقيقػاً واسػتقراًء وافيػاً، وكػاف ذلػك بفضػل اهلل 

 قصر الوقت وطوؿ الطريق.

 .اؼبنت يف اؼبرجع إذل اإلشارة مع تنصيص " " عالميت بُت النص وضعتُ  اغبريف االقتباس عند .8

 بكلمػػػػة أشػػػرت -ذا اطلعػػػػت علػػػى اؼبراجػػػع وأوردت مػػػا قػػػػالوه بتصػػػرؼ بػػػاؼبعٌت أي إ االقتبػػػاس كػػػاف إف .9
كػػذا، وقػػد أدع ذلػػك عنػػد الشػػهرة أو خفػػاء القائػػل، وإذا وضػػعُت بػػُت الكلمػػات ىػػذه  اؼبرجػػع ،[انظػػر]

النقػػػاط ]...[، فػػػشف ذلػػػك يعػػػٍت أّف ىنػػػاؾ كالمػػػاً ؿبػػػذوفاً ل االسػػػتغناء عنػػػو طلبػػػاً لالختصػػػار، أو لعػػػدـ 
 .الفائدة من ذكره

ؿ االقتباس، وإيراد صبلة بُت قوسُت يف ثنايا الكالـ؛ يكوف ذلك تنبيهػاً علػى أف مػا بػُت القوسػُت يف حا .11
 ىو من كالمي، وليس من الكالـ اؼبقتبس.

 .نُطقو ويلتبس قراءتو ُتْشِكلُ  فبا َضْبطٍ  إذل حيتاج ما بالشكل ضبطتُ  .11

 ترتيػػػب حسػػػب ومرتّبػػػةً  ةؾبّمعػػػ -كتػػػابال االػػػيت أعػػػانتٍت علػػػى ىػػػذ-واؼبراجػػػع  للمصػػػادر فهرسػػػت عمػػػل .12
 .يف هناية الكتاب وذلك الكتاب يف الواردة آخر للموضوعات وفهرست اؽبجاء، حروؼ

 يله، كالنقطتُت وعالمات االستفهاـ وكبوىا.يإثبات عالمات الًتقيم الالزمة إليضاح النص وسب .13

ويبػػػػات اؼبوضػػػػوعية اؼبصػػػػادر واؼبراجػػػػع والرسػػػػائل اعبامعيػػػػة والوثػػػػائق والتب مػػػػن قمػػػػت بػػػػالرجوع إذل العديػػػػد .14
أخػػػرى دل أسػػػتفد منهػػػا ظنّػػػاً مػػػٍت بػػػأّف فيهػػػا بغيػػػيت، فلػػػم  عشػػػراتوصػػػفحات اإلنًتنػػػت، وقمػػػت دبراجعػػػة 

 أقيدىا ألنٍت دل أدوف منها شي اً.

 االختصػػػػار، وصػػػػرفاً  يف اغبواشػػػػي، ورغبػػػػةً  تكثػػػػر إذل أصػػػػحاهبا، لػػػػ ال -يف الغالػػػػب  -دل أْعػػػػُل الفقػػػػرات  .15
 إثػراء يف منهػا أفػدتُ  واؼبراجػع الػيت اؼبصػادر بفهرسػت -الكتػاب آخػر يف-أىػّم، واكتفػاًء  ىػو ؼبػا للجهد

 العلمية. اؼبادة

مػػادة ىػػذا الكتػػاب واوليتهػػا، وأيقنػػت بطػػوؿ ىػػذه اؼبػػادة، رأيػػت أف أصػػوؿ و وأخػػَتاً: إين ؼبػػا رأيػػت سػػعة  .16
 .اً يف التخفيف من طوؿ اؼبوضوعأقتصر يف األمور التوضيحية والتوثيقية على اؼبهم منها، سعي
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 -:أىم ما يميز ىذا الكتاب
يسرع بك إذل علم و ،  بقراءة كتاب اهلل من خاللو الكتاب ديكث بك يف صومعتك لتتلذذ .1

 القراءات القرآنية، يشخص لك الداء، ويضع لك الدواء، ويعطيك الرأي األرجح.
على البحث  اً قادر  اً متمكن اً وؽ األمثلة العملية وكذلك العقلية واالفًتاضية، ليخرج بك قارئػسَ  .2

 واالستقصاء.
 يضع لك ربليالً دقيقاً لكثَت من اؼبسائل الشائكة، مث يضع لك حاًل علمياً لكل حالة على حده. .3
صغَتة، وديتد بك حىت يعرض لك قضايا شائكة زبصصية لقضايا  إنو يضع لك مشكالت وحلوالً  .4

 وكبَتة.
 ضوع.األمثلة والشواىد ل اختيارىا بدقة لتكوف مستوفية لفكرة اؼبو  .5
 .يف ذات اجملاؿ صبع بُت ثناياه أىم األفكار واؼبواضيع والقضايا اليت احتوهتا الكتب األخرى .6
 تبسيط اؼبعلومة قدر اإلمكاف. .7
 سيتممعي ػنة للخالفات الفرشية، تعُت القارئ على تصور ىذا اػبالؼ، و  وإشارات استخداـ رموز .8

 شية.اغبديث عن ىذه الرموز يف منهجية كتابة الكلمات الفر 
اليت ال بد لكل مطلع على  -عالقة األحرؼك-اؼبهمة  واؼبسائل ببعض القضايا واألمورالكتاب ل سبي   .9

 .، ويتعر ؼ إليهاعلم التجويد والقراءات أف يتقنها
ل للقارئ الكرًن سرعة الوصوؿ للمعلومة، وقد ل اغبديث عن سه  ليُ م الكتاب إذل ثالثة أقساـ، س  قُ  .10

 قدمة.ىذه األقساـ يف اؼب
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 أىداؼ تدريس قراءات القرآف الكريم في الحلقات القرآنية
 التي على المعلم أف يأخذ بيد الطالب للعمل بها: العامة األىداؼ

 .غضاً طرياً كما نلؿ على رسوؿ اهلل  القرآفقراءة أف يتقن  (1

 {.َعلََّم القُرْآَن َوَعلََّموُ خَْيرُُكْم َمْن تَ } أف يُبدي استعداده ألف يكوف من أىل اػبَتية لقولو  (2

 نيل األجر والثواب باعبلوس يف حلقات العلم.أف يسعى ل (3

ۡرَءاَن دَۡرتِيًَل إرضاء اهلل سبحانو وتعاذل وذلك بتنفيذ أمره }أف حيرص على  (4 ٌُ ّۡ ِِ ٱ ِ  {.َوَردّ

 أف يربط بُت اػبشوع والتدبر أثناء الصالة. (5

 انية والصوتية اؼبصاحبة للنطق.أف يليد من الثروة اللغوية واؼبهارات اللس (6

والقػراءات القرآنيػة اؼبتػواترة، واالنتمػاء إذل أىػل القػرآف واالعتػلاز  القػرآفأف يتعمق لديػو زيػادة حػب  (7
 .هبذا الوصف

 {....َسْبَعٌة ُيِظلُُّيْم اللَُّو ِفي ِظلِِّو  } لقولو  أف ينمي عادة التحابب يف اهلل وزيادة روح اأُلخوة (8

 ثقة بالنفس ألنو يتعلم دستور اغبياة.أف يسعى لدعم ال (9

 .ألبناء اؼبسلمُت ) زكاة العلم (معلماً قرآنياً  -فيما بعد  -أف يبذؿ أقصى اعبهود ليصبح  (11

 أف يربز أمهية القراءات القرآنية اؼبتواترة، ومكانتها من الدين القوًن. (11

 أف ينمي لديو القدرة على اغبفظ والتطبيق السليم. (12

 الوة بأوجو القراءات، وترتيبها، وضبطها، وعدـ اػبلط بينها.أف يتعود إتقاف الت (13

 
 -:قالوفاإلماـ  منهجية الحلقة القرآنية الخاصة بدورة

  الزمك طواؿ فًتة الدورة.يإلفادتك، فنأمل أف  ىذا الكتابُصمم 

 قالوفاإلماـ خاص بقراءة  وى عتمد للدراسة ىو ىذا الكتاب والذياؼبنهج اؼب. 

  خاص بكل طالب. مصحفعلى  الوفقربضَت فرش كلمات 

 .امتحانات تنشيطية بشكل دوري وذلك يكوف يف هناية كل موضوع 

 .الدورة منك وإليك، وكبن نسعد دبشاركتك الفعالة والبناءة 

 أو لتطوير منهجية الدورة.كتابرأيك يهمنا فال تبخل علينا دبقًتحاتك لتطوير ال ، 

 
 -:وفقالضوابط الحلقة القرآنية الخاصة باإلماـ 

 الغياب ألكثر من ثالث مرات بدوف عذر يكوف عقابو الفصل.
 اغبديث اعبانيب فبنوع.

 .أثناء احملاضرة فبنوع -اعبواؿ-التحدث باحملموؿ 
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 -منهجي في الكلمات الفرشية:
 .حرصت قدر اإلمكاف أف ألتـل بالرسم العثماين يف كتابة الكلمات الفرشية 
  قفاً.إذا ذكرت مطلقاً فهذا يعٍت وصالً وو 
  ( تعٍت تسهيل اؽبملة إذا كانت كتابة اؽبملة على شكل األلف، كبو: ]  اْ إشارة ) َۡقَضِمّٞ ٝاء .] 
  ( تعٍت تسهيل اؽبملة إذا كانت كتابة اؽبملة على شكل الواو، كبو: ] ۪وإشارة )  َٰ

َ
ُٓ ۪و  أ  [. ۥَٗبُِّبُس

  ( تعٍت تسهيل اؽبملة إذا كانت كتابة اؽبملة على نرب  ـ۫ىإشارة )[ :ة، كبو  
َ
حَ ۫ى أ َّٕ .] 

  ( تعٍت تسهيل اؽبملة إذا كانت كتابة اؽبملة على سطر، كبو: ] ۬۬إشارة )  َٰ
َ
ٍَ ۬۬    أ َّٗ .] 

  ( إذا كانت فوؽ اغبرؼ فشهنا تدؿ على نطق ىذا اغبرؼ بالسُت، كبو: ] ـــــْـ إشارة )  َّٗؽح ۡ
 [. ثَط 

  ( إذا كانت فوؽ اغبرؼ فشهنا تدؿ على اإلااـ ـؒإشارة )  [ :ٓيءَ ِشـؒكبو .] 
  ( إذا كانت فوؽ اغبرؼ فشهنا تدؿ على اختالس حركة ىذا اغبرؼ، كبو: ] ـٚإشارة ) ةـَ وَِ٘ٚك َّٕ .] 
  ( ـ٘إشارة  [. َٖ ٰـَ ـَّ٘  َءٝا( إذا كانت فوؽ اغبرؼ فشهنا تدؿ على أف حركة اؽبملة منقولة، كبو: ]  ـ
 ( إذا كانت جبانب التنوين فشهنا تدؿ عل  ەــ إشارة )تخلص مػن التقػاء ى ضم نػوف التنػوين ألجػل الػ

ْ  ە ثِرَّۡمٍَح ، كبو: ] الساكنُت بالضم ٜا  [. ٱۡدُخُْ
  ( ِــ إشارة ةََمۡؑر( إذا كانت ربت اغبرؼ فشهنا تدؿ على اإلمالة، كبو: ]  ــــ َٛ َٰ  [. ى
  ( ـۣإشارة رَۣ( إذا كانت ربت اغبرؼ فشهنا تدؿ على التقليل، كبو: ]  ـ ٜۡ َٰحَ ٱتلَّ  [. ى
 خفيػػػف مػػػن عػػػدد األوجػػػو يف الرسػػػم القػػػرآين: اعتمػػػدت يف رسػػػم مػػػيم اعبمػػػع علػػػى وجػػػو الصػػػلة، للت

 وكذلك اعتمدت إشارة اؼبد على اؼبد اعبائل اؼبنفصل.
  يف اغبلب األوؿ من الفرش اكتفيت على ذكر ميم اعبمع، ودل أذكرىا غالباً يف باقي األجػلاء وذلػك

بعػػػػض األحيػػػاف درجػػػػاً مػػػػع حكػػػم آخػػػػر يف نفػػػػس  لكثػػػرة دوراهنػػػػا يف القػػػرآف، ويكػػػػوف ذكػػػػري ؽبػػػا يف
 اللفظة.

 بالكلمػػػات الفرشػػػية فقػػػط، مػػػع االختصػػػار يف البيػػػاف، أمػػػا صػػػلة مػػػيم  اً أفػػػردت قسػػػماً ثالثػػػاً، خاصػػػ
اعبمع، والتقاء الساكنُت، وما شػابو ذلػك، فلػم أتطػرؽ إليػو يف ىػذا القسػم منعػاً لإلطالػة، ومػن أراد 

 يو تفصيل كاٍؼ.االستلادة فلَتجع إذل القسم الثاين، فف
 

كػػػاف ىػػػذا ىػػػو األسػػػلوب الػػػذي توّخيتػػػو جبهػػػدي أثنػػػاء إعػػػداد ىػػػذا الكتػػػاب وصبعػػػو، حػػػىت تكامػػػل نصػػػابو،       
 واستوىف مباحثو، واكتسى حلة تليق بشرؼ اؼبوضوع، وعظمة القرآف الكرًن.
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 -اإلماـ نافع :
مػػػوذل  نُػَعػػيم الليثػػي األصػػبهاين األصػػلىػػو أبػػو روًن، وقيػػل ) أبػػو عبػػد اهلل ( نػػافع بػػن عبػػد الػػرضبن بػػن أيب      

، اؼبدين اإلقامة، أحد القراء السػبعة، وإمػاـ دار َجْعَونة بن َشُعوب الِشْجعي الليثي حليف ضبلة بن عبد اؼبطلب
وىػو مػن الطبقػة للهجػرة،  71 عػاـاؽبجرة يف القراءة بعد أيب جعفر اؼبدين، ولد يف خالفة عبد اؼبلػك بػن مػرواف 

 .ابةالثالثة بعد الصح

ثقة، صاحل، كاف عاؼباً بوجوه القراءات العربية، أقرأ الناس أكثر من سبعُت سنة، كاف أسػود اللػوف حالكػاً،      
شػػم مػػن فيػػو رائحػػة اؼبسػػك، فقيػػل لػػو: يػػا أبػػا عبػػد اهلل أتتطيػػب كلمػػا قعػػدت صػػاحب دعابػػة، وكػػاف إذا تكلػػم يُ 

ـ يقرأ يف ] يف  [، فمن ذاؾ الوقت وأنػا أشػم مػن يف  يف اؼبنا تقرئ؟، قاؿ: ما أمس طيباً، ولكٍت رأيت النيب  
 ىذه الرائحة؛ وقد أشار اإلماـ الشاطيب إذل ىذا بقولو: فََأم ا الكرًُن السػر  يف الطيِب نافٌع.

 قاؿ اإلماـ مالك بن أنس: قراءة أىل اؼبدينة سنة، قيل لو: قراءة نافع؟ قاؿ نعم.     

حنبل: سألت أيب أيُّ القراءة أحب إليك؟ قاؿ: قراءة أىػل اؼبدينػة؟ يعػٍت قػراءة وقاؿ عبد اهلل بن أضبد بن      
 نافع، قلت: فشف دل يكن؟ قاؿ: قراءة عاصم.

ييبُّ: قيػػػل لنػػػافع: مػػػا أصػػػبَح وجهػػػَك وأحسػػػَن ُخلقػػػك!!، فقػػػاؿ: فكيػػػف ال أكػػػوف كػػػذلك وقػػػد وقػػػاؿ اؼبَسػػػ     
 .وعليو قرأت القرآف، يعٍت يف النـو صافحٍت رسوؿ اهلل 

: كػػاف نػػافع مػػن أطهػػر النػػاس خلقػػاً، « سػػنةعشػػرين  وىػػو تلميػػذ نػػافع وقػػد الزمػػو أكثػػر مػػن »وقػػاؿ قػػالوف       
 سنة.ستُت  ومن أحسن الناس قراءة، وكاف زاىداً جواداً صلى يف مسجد النيب 

 وقاؿ األعشى: كاف نافع يسهل القرآف ؼبن قرأ عليو إال أف يقوؿ لو إنساف أريد قراءتك.      

يب عػن نػافع، قػاؿ: أدركػت عػدة مػن التػابعُت فنظػرت إذل مػا اجتمػع عليػو اثنػاف مػنهم وروى إسحاؽ اؼبَسػيّ      
 فأخذتو، وما شذ  فيو واحد تركتو حىت ألفُت ىذه القراءة.

قػػرأ نػػافع علػػى سػػبعُت مػػن التػػابعُت مػػنهم: أبػػو داود عبػػد الػػرضبن بػػن ُىْرُمػػَل األعػػرج ) صػػاحب أيب ىريػػرة (،      
جعفػػر يليػػد بػػن القعقػػاع، وَشػػْيَبة بػػن ِنصػػاٍح القاضػػي، وأبػػو َرْوٍح يليػػد بػػن ُرومػػاَف، وأبػػو عبػػد اهلل ُمسػػلم بػػن وأبػػو 

ُجْنػػُدٍب اؽبُػػَذرل  مػػوالىم، وأخػػذ ىػػؤالء اػبمسػػة القػػراءة عػػن عبػػد اهلل بػػن عيػػاش بػػن أيب ربيعػػة، وأيب ىريػػرة، وابػػن 
 .عباس وىم عن ُأيب  بن كعب، وىو عن النيب 
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ۖۡ وَ } ا حضرتو الوفاة قاؿ لو أبناؤه: أوصنا، فقاؿ ؽبم: ؼب      ۡٓ ٜاْ َذاَت ثَۡحُِ٘س ۡضُِْع
َ
َ َوأ ٜاْ ٱَّللَّ ٌُ َ وَٱتَّ ٜاْ ٱَّللَّ ِؼيُكـ

َ
أ

ِِٔ٘يَ  ۡؤ ُّٔ ُ٘ذٓ  َُ ۥٓ إِن   .من األنفاؿ 1{ آية  َورَُشََٜلُ

 ىػ (. 169 – 71سنة، ) تسع وتسعُت تسٍع وستُت ومائة للهجرة عن  عاـباؼبدينة  -رضبو اهلل  -تويف      

اإلمػػػاـ مالػػػك بػػػن أنػػػس، وإظباعيػػػل بػػػن جعفػػػر، وعيسػػػى بػػػن ورداف،  :روى القػػػراءة عنػػػو عػػػدد كبػػػَت مػػػنهم     
وسػػليماف بػػن مسػػلم بػػن صبػػاز، وىػػؤالء كلهػػم مػػن أقػػراف اإلمػػاـ نػػافع، وكفػػى هبػػا مػػن مليػػة أف يقػػرأ عليػػو أقرانػػو، 

يسػػػى بػػػن مينػػػا ولقبػػػو قػػػالوف، وعبػػػد اؼبلػػػك بػػػن قُػػػري  وروى عػػػن نػػػافع اإلمػػػاـ إسػػػحاؽ بػػػن ؿبمػػػد اؼبسػػػي يب، وع
األصػػػمعي اإلمػػػاـ النحػػػوي اللغػػػوي الشػػػاعر، واإلمػػػاـ أبػػػو عمػػػرو بػػػن العػػػالء أحػػػد القػػػراء السػػػبعة، وخارجػػػة بػػػن 

 مصعب اػبُرساين، وعثماف بن سعيد اؼبشهور بورش. 

 :وقد رويا عنو بال وساطةوورش،  قالوف، وأشهر من تلقى عنو مها راوياه

، وقػد الملقػب قػالوف، بن عمر اللرقػي وسى عيسى بن مينا بن ورداف بن عيسى بن عبد الصمدأبو م .1
 .1الرومية معناىا اعبيد لسافلقبو بو شيخو نافع عبودة قراءتو، فشف قالوف ب

-بعػد شػيخو نػافع- هايُّ وكبوِ  وىو قارئ اؼبدينة يف زمانويف أياـ ىشاـ بن عبد اؼبلك،  ىػ، 121 عاـولد 
 قػػاؿ ابػػن أيب: إنػػو كػػاف أصػػم ال يسػػمع البػػوؽ، فػػشذا قػػرئ عليػػو القػػرآف ظبعػػو، ؿبمػػد البغػػداديقػػاؿ أبػػو ، 

 .ف ويفهم خطأىم وغبنهم بالشفةآ: كاف أصم يقرأ القر 2حال
 كاف يُقرئ القراء، ويفهم خطأىم وغبنهم بالشفة، ويردىم إذل الصواب.

دل ،  أصػػػبح مػػػاىراً بػػػالقراءة ؾبيػػػداً ؽبػػػا، ومػػػا زاؿ يقػػػرأ عليػػػو مػػػرة ومػػػرة حػػػىت3أخػػػذ القػػػراءة عرضػػػاً عػػػن نػػػافع
فقاؿ: قرأت على نػافع قراءتػو يتصدر قالوف لإلقراء تأدُّباً مع شيخو، رغم سبكنو وإتقانو للقراءة واإلقراء، 

، اجلػس إذل اسػطوانة حػىت أُرسػل إليػك مػن يقػرأ ؟!ما ال أحصيو كثرة، حىت قاؿ رل نػافع: كػم تقػرأ علػي  
 عليك.

 ، وقد اختصو نافع كثَتاً.-توابن زوج- فعنا ربيبقيل أنو كاف 

                                                 
(: سألت الروم عن ذلك فقالوا: نعم، غير أنهم نطقوا 1/615طبقات القراء ) في غاية النهاية :قال ابن الجزري في 1

 .بالقاح كافًا عمى عادتهم

 .: وسمعت عمي بن الحسين يقول: كان عيسى بن مينا قالون أصمأيضاً  قال 2

 (.1/59ه( كما ذكرم ابن الباذش في اإلقناع )150كانت قراءته عمى ناف  سنة ) 3
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 سنة.مائة باؼبدينة عن  1مائتُت وعشرين للهجرة عاـيف أياـ اؼبأموف  -رضبو اهلل  -تويف 
 

 . ولقبو ورشأبو سعيد عثماف بن سعيد بن سليماف بن إبراىيم اؼبصري،  .2

ف، وكػاف ثقػػة حجػػة يف بلػد مػػن صػػعيد مصػر، أصػػلو مػن القػػَتوا « بَِقْفػػط » عػػاـ مائػة وعشػػر للهجػرةولػد 
مائػػة  عػػاـالقػػراءات، حسػػن الصػػوت، رحػػل إذل نػػافع يف اؼبدينػػة اؼبنػػورة، وقػػرأ عليػػو عػػدة ختمػػات، وذلػػك 

 للهجرة.وطبس وطبسُت 
، ػبفػة حركتػو، وقيػل: إف الػورش شػيء يصػنع مػن « وىػو طػائر يشػبو اغبمامػة »وقد لقبو نػافع بالَوَرشػاف 

 الل ، فلقبو شيخو لشدة بياضو.

 ناس يف مصر بعد رجوعو إليها مدة طويلة، وانتهت إليو رئاسة اإلقراء يف زمانو.أقرأ ال

 ىػ (. 197 – 111سنة ) سبع وشبانُت سبٍع وتسعُت ومائٍة للهجرة، عن  عاـرضبو اهلل دبصر  ورش تويف
 

 طريقاف في القراءة: قالوفول
 عػػاـ -رضبػػو اهلل- ، تػػويفالػَمػػػْرَوزِي ؿبمػػد بػػن ىػػاروف، نشػػيط: وىػػو أبػػو أيب نشػػيططريػػق  - أ

مقرئػػاً جلػػيالً كػػاف ؿبققػػاً أصػػحاب قػػالوف، و  ل  مػػن أَجػػ، مػػائتُت وشبانيػػة وطبسػػُت للهجػػرة
، وىػػذا قػػاؿ ابػن أيب حػػال: صػدوؽ، ظبعػػت منػو مػػع أيب ببغػدادثقػة ذا ضػػبط وإتقػاف، 

 الطريق ىو اؼبعتمد يف منهج ىذا الكتاب، وىو طريق الشاطبية.

مػائتُت  عاـ -رضبو اهلل-، تويف د بن يليد اغبلواينػػأضب، نػػػػساغبو أبو ػػػػػ: وىاغبلواينطريق  - ب
، وكػػػاف أسػػػتاذاً كبػػػَتاً وإمامػػػاً يف القػػػراءات عارفػػػاً هبػػػا ضػػػابطاً ؽبػػػا، ال وطبسػػػُت للهجػػػرة

 .سيما يف رواييت قالوف وىشاـ، رحل إذل قالوف يف اؼبدينة مرتُت وكاف ثقة متقناً 
 

 قاؿ اإلماـ الشاطيب رضبو اهلل:
 لالَة َمنْ اَر اؼبدينَ تَ اَؾ الذي اخْ ذَ فَ   ٌع افِ يِب نَ يف الط   2رًُن السػر  م ا الكَ فَأَ    
 3الث  أَ َد الرفيػػػػػػػػػػػػَع تَ ِو اجملْ ػػػتِ ػػبَ ػحْ صُ بػِ                    مْ ػػػػػػػػػػهُ شُ رْ ماُف وَ ثْ ى مُث  عُ يسَ عِ  وفُ الُ قَ وَ                

                                                 
(، وقد ُذكر في تاريخ وفاته غير ذلك، فقال ا هوازي إنه 1/112هذا التاريخ هو ما ذكرم ابن الجزري في النشر ) 1

(، 1/59، في خالفة المأمون وله خمس وثمانون سنة، وكذا ابن الباذش في اإلقناع )مائتين وخمس لمهجرة توفي سنة
 .أنه توفي سنة مائتين وثالث عشرة لمهجرة وقال الحافظ الفروي

 والشرح. ،والمجد ،الكريم السر: الشريح الباطن 2
 التأثل: الرتقاء إلى أعمى الشيء. 3
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 قالوفسند رواية 
وقػرأ نػافع علػى أيب جعفػر يليػد بػن القعقػاع القػارئ، وأيب داود عبػد الػرضبن  ،القراءة عرضػاً عػن نػافع فقالو أخذ 

بن ىرمل األعػرج، وشػيبة بػن ِنصػاح القاضػي، وأيب عبػد اهلل مسػلم بػن ُجنػَدب الػُهػػذرل القػاّص، وأيب روح يليػد ا
 بػن عيػػاش بػن أيب ربيعػػة، وىػم عػػن ُأيب  ابػن رومػػاف، وأخػذ ىػػؤالء القػراءة عػػن أيب ىريػرة، وابػػن عبػاس، وعبػػد اهلل

 .بن كعب، عن النيب ا
 
 
 

 قالوف روايةسند 
 

  محمدسيدنا 
 

 ُأيب بن كعب
 

 عبد اهلل بن عباس    عياش   عبد اهلل بن                           أبو ىريرة       

 
   يليد بن روماف  بن ِنصاح      مسلم بن ُجندب      يليد بن القعقاع     عبد الرضبن بن ىرمل     شيبة

 
 نافع

 

 قالوف                                          ورش                       
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 قالوف روايةأصوؿ 
 صبع أصل، وىو يف اللغة ما يبٌت عليو غَته. األصوؿ:

شػرط ذلػك اغبكػم، أو ىػو القواعػد الكليػة اؼبطػردة،   واصطالحاً: ىو كل حكم كلػي جػار يف كػل مػا ربقػق فيػو
 كاؼبد والقصر والفتح واإلمالة وما شابو ذلك.

 لغة: البسط والنشر. الفرش:
واصػػػطالحاً: ىػػػو األحكػػػاـ اػباصػػػة بػػػبعض الكلمػػػات القرآنيػػػة اؼبختلػػػف فيهػػػا بػػػُت القػػػراء مػػػع عػػػلو كػػػل قػػػراءة 

ِٖ لصػاحبها كبػو }  ِٜۡم ٱّلِي ٍِ يَ ِ َْٰ ٍِ صػم والكسػائي لفػظ } { فقػد قػرأ عا َم ِـ { بشثبػات األلػف بعػد اؼبػيم،  َمَْٰ
ٍِ ىكذا: }  وقرأ الباقوف وىم نافع وابن كثَت وأبو عمرو وابن عامر وضبلة حبذفها  .{ َمِْ

والقراء يسموف ما قل دورانو من حروؼ القراءات اؼبختلف فيها فرشاً، ألهنا ؼبا كانػت مػذكورة يف أماكنهػا      
 ب القرآين فهي كاؼبفروشة فرشاً.من السور على الًتتي

ۡدِس  )وقد يوجد يف الفرش ما يطرد حكمو، كشسكاف الداؿ يف لفػظ       ٌُ عنػد ابػن كثػَت، وقػد يوجػد يف  ( ٱّۡ
األصػػوؿ مػػا ال يطػػرد حكمػػو، وذلػػك كاؼبواضػػع اؼبعينػػة يف يػػاءات اإلضػػافة ويػػاءات اللوائػػد، وكػػبعض الكلمػػات 

 ، وإمنا كانت التسمية يف كل منهما باعتبار الكثَت الغالب.هغَت اليت سيتم ذكرىا يف باب اؽبملات و 
 

 باب المد والقصر
عػػن لغػػة  امتػػاز دبيػػلتُت القػػرآفاؼبهمػػة يف أحكػػاـ التجويػػد وذلػػك ألف  بػػوابمػػن األوالقصػػر اؼبػػد يعػػد بػػاب      

يف صػػحيحو عػػن ولعػػل األصػػل يف اؼبػػد مػػا أخرجػػو اإلمػػاـ البخػػاري رضبػػو اهلل  ،مهػػا الغػػن ) الغنػػة ( واؼبػػد العػػرب
" كػػاف ديػػد مػػداً " ويف روايػػة أخػػرى  :فقػػاؿ عػػن قػػراءة النػػيب  سػػألت أنػػس بػػن مالػػك  -أنػػو قػػاؿ: قتػػادة 

قػػرأ  "كػػاف ديػػد صػػوتو مػػداً "، وأيضػػاً مػػا أخرجػػو اغبػػافظ السػػيوطي يف الػػدر اؼبنثػػور، وصػػححو األلبػػاين أف رجػػالً 
ـَرآءِ }  : على ابػن مسػعود ٌَ َُٰخ لُِْۡى َدَق ة ٱلطَّ َٕ ُِيِ  إِجَّ َسَٰـ َٕ ۡ أي بػدوف مػد  ةمرسػل مػن التوبػة، 61آيػة  { َوٱل

وكيػػف أقرأىػػا إيػػاؾ يػػا أبػػا عبػػد الػػرضبن  :فقػػاؿ الرجػػل مػػا ىكػػذا أقرأنيهػػا رسػػوؿ اهلل  : فقػػاؿ ابػػن مسػػعود
ُِيِ أقرأنيهػا }  :فقػاؿ َسَٰ َٕ ۡ َرآءِ َوٱل ٌَ َُٰخ لُِْۡى َدَق ة ٱلطَّ َٕ  دل يػرضَ   والشػاىد ىنػا أف ابػن مسػعود ،ىا{ ومػد   إِجَّ

 للرجل القراءة بدوف مد.

عنػػد علمػػاء التجويػػد اؼبػػد دبقػػدار حػػركتُت فقػػط، أمػػا مصػػطلح اؼبػػد يُػػراد بػػو مصػػطلح القصػػر إذا أُطلػػق  مالحظػػة:
 فاؼبراد منو اؼبد زيادة على حركتُت.
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 يتمثل فيما يلي: قالوفيف باب اؼبد والقصر الذي ورد بُت حفص و  واػبالؼ
 

 -:المد الجائز المنفصل (1

ُٓ  وَََلٓ و أف يكوف حرؼ اؼبد يف آخر كلمة واؽبملة يف أوؿ الكلمة اليت تليهػا، كبػو } وى ًِۡص
ُ
ٓ ، أ ة َّٔ

َ
، إِن وَأ

 ٓ ة ٍَ  إِجَّ ۡخَؽۡيَجَٰ
َ
 {. أ

 1مد الصلة الكربى وميم اعبمع. اؼبد اعبائل اؼبنفصلويلحق ب
 .التوسط، والوجو الثاين ىو -وىو اؼبقدـ أداءً - بالقصر وعن خِبُْلفٍ  قالوفوقد قرأه 

 
 قاؿ الشيا عبد الفتاح القاضي يف النظم اعبامع لقراءة اإلماـ نافع:

 بِأْربٍَع َوَوس ْط َما ات َصلْ               َواْقُصْر لَِقاُلوَف َوَوس ْط َما انْػَفَصلْ :  16                   
 
 

 -:المتصل الواجب المد (2

ـــَذةٓءِ }  :ذلػػػك كبػػػووىػػو أف يػػػأ  بعػػػد حػػرؼ اؼبػػػد مهػػػلة يف كلمػػػة واحػػدة، و  ٍَ ، ٱلّشِ ْوَلَٰٓهـِــ
ُ
ََ٘ىـــةٓءَ ، أ ، ُظ

حُ  َُ ِ ه َلَٰٓ َٕ ۡ ءُ ، وََصةٓءَ  ،ًُُروٓء   ، ٱل  بالتوسط، أي دبده أربع حركات قوالً واحداً. قالوف{، وقد قرأه  ٱّجَِِّسٓ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، وأما في بداية كممة أخرى وبعدها همزة في نهاية كممة تق  الواو أو الياء بعد هاء الكنايةمد الصمة الكبرى هو أن  1

 .باب ميم الجم تم الحديث عنها في سيتق  ميم الجم  وبعدها همزة قط  و  هو أن المقصود هنا بميم الجم 
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 باب ميم الجمع
 .كاف ذلك حقيقة أو تنليالً ىي ميم زائدة عن بنية الكلمة تدؿ على صبع اؼبذكر ويدخل فيها اإلناث، سواء  

 -محترزات التعريف:
َٓ خرج منو اؼبيم األصلية كبو ]  ميم زائدة: ِ ٓۡ ،  ٱۡظُسٓ،  ث َ ل

َ
 [. خ

ةخرج منو التثنية واإلفراد كبو ]  تدؿ على صبع اؼبذكر: َٕ ُُ َٛ ۡج
َ
 [. خ

َيةمُ كبو ]  ويدخل فيها اإلناث: ُٓ ٱلّطِ  [، فهي دالة على اؼبذكر واؼبؤنث. َقَْۡيُس
ۥدخل فيها كبو ]  يقة:حق ُٓ  [ فشهنا دالة على اعبمع حقيقة. ُِٔ٘س

ُٓ  دخل فيها كبػو ] تنلياًل: ِٛ يْ َٰ [ يف قولػو تعػاذل: }  ۥٓ َوَمََلِ ٜۡف  لََعَ ُٓ  َخ ِٛـ يْ َن َوَمََلِ ٜۡ ِٖ وِرَۡق ُٛ  ۥٓ ّٔ َ٘ ن َحۡىذِـ
َ
ۚۥٓ أ ُٓ  }

 من يونس، فشف الضمَت فيها يعود على فرعوف وحده ولكنو صُبع. 83آية 
 المة ميم اعبمع:ومن ع

 ( ۥ إذا حذفت ال خيتل معٌت الكلمة: كبو ُٓ ٍُ ( تصبح )  َقَْۡيُس  (. َقَْۡي

 1أف يرد قبلها أحد األحرؼ الثالثة التالية: 
ۥالكاؼ كبو }  - أ ُٓ  {، وال تكوف الكاؼ إال مضمومة. ُِٔ٘س

ۥالتاء كبو }  - ب ُٓ ُ٘ذ  {، وال تكوف التاء إال مضمومة. َُ

ۥاؽبػػاء كبػػو }  - ت ُٓ ُٛ َ َٰل ــَن ۡٔ {، وقػػد تػػرد اؽبػػاء مضػػمومة كبػػو اؼبثػػاؿ السػػابق، أو  أَ
ۥ مكسورة كبو ) ُٓ ِٛ  (. َقَْۡي

ـــة بضػػػم مػػػيم اعبمػػػع وصػػػلتها حيػػػث وقعػػػت إذا كػػػاف بعػػػدىا متحػػػرؾ كبػػػو }  عنػػػو خِبُْلػػػفٍ قػػػرأ قػػػالوف       َّٕ َوِم
ٜنَ  ٌُ ۥ يُ٘ىِ ُٓ ُٛ ۥ َدۡيِ ،  َرزًََۡجَٰ ُٓ ِٛ ُٓ ،  َقَْۡي ِٛ ِ ّب ۖۡ  ۥرَّ ُٓ ،  َورَّۡمَحٞ ُز

َ
ُْٜنَ ،  ِف  ۥَذَرأ َٕ ۥ َتۡك ُٓ ُ٘ذ والوجػو الثػاين ىػو {،  َُ

 .-وىو اؼبقدـ أداءً -عدـ الصلة

، ففي حاؿ الصلة، سبد واو الصػلة دبقػدار حػركتُت أو أربػع إذا اؼبد اعبائل اؼبنفصلوألنو يقرأ بقصر وتوسط      
ۥٓ ، كبػػو: } اؼبػػد اعبػػائل اؼبنفصػػلمػػن قبيػػل  وقػػع بعػػدىا مهػػل، ألهنػػا بػػذلك تعػػد ُٓ ُٛ ۡ٘ ــ ِٔ ــٜنَ َو ِيُّ ّٔ

ُ
ۥٓ ،  أ ُٓ ــۡيُس َقَْ

                                                 
بمعنى همموا اقرؤوا  و، فه19ة استثني موض  واحد وق  فيه قبل ميم الجم  همزة، وهو موض  الحاقة } هاؤم { آي 1

كتابيه، قال بعض أهل الم ة: المعنى هاكم، أبدلت الكاح همزةت كما أشار القتيبيت قال الرضي: ) ها ( اسم لخذ، 
هذم الم ات: أن تمح  ا لح همزة مكان الكاح وتصريفها تصريح الكاح نحوها ) هاؤما،  ىحدإوفيه ثمان ل ات: 

وقال أبو القاسم فيها ل ات أجودها ما حكام سيبويه في كتابه فقال: العرب تقول: هاَء يا  ، هاؤن (،ءَ ، هاهاؤم، هاءِ 
رجل بفتح الهمزة، وهاِء يا امرأة بكسرها، وهاؤما يا رجالن أو امرأتان، وهاؤم يا رجال، وهاؤن يا نسوة، فالميم في هاؤم 

 كالميم في أنتم وضمها كضمها في بعض ا حيان.
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ــُسٓۖۥۡ  ُٗىَص
َ
ُٓ ،  أ ُمرُُز

ۡ
ــأ نيَ

َ
ِي  ،  ۥٓ أ ِۡ ِ ۥٓ إ ُٓ ــ ُِس َّٰ أمػػا إذا وقػػع بعػػد مػػيم اعبمػػع سػػاكن فشهنػػا تضػػم وال  ،{ َذ

ُٓ ٱۡۡلَّيَِجَُٰخ توصل، وذلك للتخلص من التقاء الساكنُت كبو قولو تعاذل: }  ُٛ  {. َصةَٓءۡت

 .-كحفص   -لة وسكوف اؼبيم أما إذا وقف على ميم اعبمع فيقف حبذؼ الص
 

 ميم الجمع
 

 بعدىا متحرؾ            بعدىا ساكن   
ۡىُِْعٜنَ تضم من غَت صلة )          ُٕ ۡ ُٓ ٱل ُٚ) 
 متصاًل هبا        منفصاًل عنها               
ٜهُ تضم مع الصلة )                 ُٕ ٜهُ ، َدَخُْۡذ ُٕ ۡحُذ

َ
 (َرخ

 
 القطع( لو عدـ الصلة أو الضم             غَت مهلة القطع لو)مهلة                
 اإلسكاف            مع الصلة دبقدار حركتاف أو أربع          
ُٓ  َخۡيٞ )         ُٓ  ۥٓ َُّّس ُ٘ذ َُ ٜنَ  ۥإِن  ُٕ ُٓ (                )َتۡكَْ ُٜ٘نَ  ۥُٚ ِ ًٜ  (يُ

 
 ماـ نافع:قاؿ الشيا عبد الفتاح القاضي يف النظم اعبامع لقراءة اإل

َنن  أْو صِ               َونَاِفٌع بَِقْصِر َماِلِك َتالَ :  111                     الَ ػػػػػػػَوِميُم صَبٍْع َسك 
 ِصْلَها ِلَوْرٍش قَػْبَل مَهِْل اْلَقْطعِ وَف َفِع              ػػػػػػػػقَػْبَل ؿُبَر ٍؾ لَِقالُ :  112                   

 
 

، مهػػػا القصػػػر والتوسػػػط، اؼبػػػد اعبػػػائل اؼبنفصػػػلرنػػػا يف بػػػاب اؼبػػػد والقصػػػر أّف لقػػػالوف وجهػػػُت يف ذك -:0 فائػػػدة
اؼبػػد اعبػػائل  وذكرنػػا ىنػػا يف ىػػذا البػػاب أف لقػػالوف وجهػػُت يف مػػيم اعبمػػع ومهػػا اإلسػػكاف والصػػلة، فػػشذا اجتمػػع

علػى مػيم اعبمػع  ل اؼبنفصػلاؼبػد اعبػائوميم اعبمع يف آيػة واحػدة كػاف لػو فيهػا أربعػة أوجػو، سػواء تقػدـ  اؼبنفصل
 أـ تأخر عنها.

علػى مػيم اعبمػع، فلػو قصػر القػارئ اؼبنفصػل أتػى يف مػيم اعبمػع بالسػكوف  اؼبد اعبائل اؼبنفصل تقدـ إذاً:فمثاًل 
ٗـزَِل }  :، وذلػك كبػومث الصلة، وإذا وس ط اؼبنفصل أتى يف اؼبيم بالسػكوف مث الصػلة

ُ
ـةٓ أ َٕ ِ ُ٘ـَٜن ث ِٔ َٖ يُۡؤ ِيـ

  َوٱَّلَّ
ِٔ إحَِلۡ  ٗزَِل 

ُ
ةٓ أ َٔ ُٓ ٍَ َو ُٚ ٍَ َوبِٱٓأۡلِخَرةِ  ُٜ٘نَ  ۥٖ َرۡجِْ ِ ًٜ  .من البقرة 4{ آية  يُ
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 ( ميم اعبمععلى  اؼبد اعبائل اؼبنفصلتقدـ ) 
َٜوَّ } كبػو  َٖ دَ ِي َٕ إِنَّ ٱَّلَّ ۡ ُٓ ٱل ُٛ َٰ ُٓ ى ِٛ ُٗىِص

َ
ُح َؿةلِِمٓ أ َُ ِ ه ُٓ  ۥَلَٰٓ ُ٘ذ َُ  َٓ ٜاْ ذِي ُ َّ٘ة ُمۡصَذۡغـَكىِيَ  ۖۥۡ ًَةل َُ ٜاْ  ُ ِۚ  ًَةل ِض

َ
{   ِف ٱَۡأ

 من النساء. 97آية 
ُٓ                 َؿةلِِمٓ                             ِٛ ُٗىِص

َ
ُٓ                      ۥأ ُ٘ذ  ۖۥۡ َُ

 ميم جمع                     ميم جمع         مد جائز منفصل     األوجو الجائزة
                 عدـ                   عدـقصر                       -:1
 صلة                    صلة       قصر      -:2
                 عدـ                   عدـ       توسط          -:3
   صلة                           صلة                  توسط          -:4
 

اؼبػد اعبػائل فشذا أسكن القػارئ مػيم اعبمػع، فلػو قصػر ، نفصلاؼبد اعبائل اؼبأما إذا تقدمت ميم اعبمع على      
 :قولػو تعػاذل وذلػك كبػو ،ثػو توسػطو اؼبػد اعبػائل اؼبنفصػلمث توسطو، وإذا وصػل مػيم اعبمػع، فلػو قصػر  اؼبنفصل

ُٓ خَ }  ِٛ ِ َٰ ًُُْٜب
ُ لََعَ َٓ ٱَّللَّ ُٓ  ۥَذ ِٛ كِ ٕۡ َٰ َش

َٰٓ  ۖۥۡ َولََعَ ُٓ َولََعَ ثَۡصَٰرِِٚ
َ
ۖٞۡ  ۥخ َٜة ُٓ  ِمَشَٰ ُٛ َ ٓٞ  ۥَول ي ـِ ، مػن البقػرة 7{ آية  َقَذاٌب َق

ُٓ وقولو تعاذل: }  ةجِّيُِس َٔ
َ
َُِتَِٰت   ۥَّّۡحَس ثِأ ِِ ٱّۡ ۡٚ

َ
ِ أ ةِنّ َٔ

َ
 .من النساء 123{ آية  َوََلٓ أ

 
 ( اؼبد اعبائل اؼبنفصلعلى  ميم اعبمعتقدـ ) 

ُٓ } كبو  ُٛ َ٘ ۖۡ وَٱۡظُسٓ ثَۡح ُ َٗزَل ٱَّللَّ
َ
ةٓ أ َٕ ِ  من اؼبائدة. 48{ آية  ۥ ث

                            ُٓ ُٛ َ٘ ٓ                                   ۥثَۡح ة َٕ ِ                        ث
         مد جائز منفصل                        ميم جمع        األوجو الجائزة

                   قصر                        عدـ    -:1
    توسط                     عدـ      -:2
                   قصر                      صلة           -:3
    توسط                                 صلة           -:4
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إذا اجتمػع يف آيػة مػيم صبػع بعػدىا مهػلة قطػع متحركػة، ومػيم صبػع أخػرى بعػدىا متحػرؾ آخػر غػَت  -:2 فائدة
سػػواء تقػػدمت مػػيم صبػػع الػػيت بعػػدىا مهػػلة قطػػع علػػى مػػيم اعبمػػع األخػػرى أـ ، اؽبمػػلة، كػػاف لقػػالوف ثالثػػة أوجػػو

 تأخرت عنها.

تقػػدمت مػػيم صبػػع الػػيت بعػػدىا مهػػلة قطػػع علػػى مػػيم اعبمػػع األخػػرى، فلػػو أسػػكن مػػيم اعبمػػع األوذل، إذا  :فمػػثالً 
مػػيم اعبمػػع الػػيت  صػػلة والوجػػو الثالػػثحػػركتُت،  بالقصػػر -األوذل والثانيػػة-فلػػو إسػػكاف الثانيػػة، مث صػػلة اؼبيمػػُت 

ِۡ } : قولػو تعػاذل ، وذلػك كبػوبعدىا مهلة قطع دبقدار أربع حركات مع صلة ميم اعبمع الثانية دبقدار حػركتُت ًُ
 ُٓ َُ٘س ٜاْ ثُۡرَهَٰ ةدُ ُٓ  ۥٓ َٚ ُ٘ذ َُ ٜاْ َخۡيٞ } من البقرة، وقولو تعػاذل:  111{ آية  َصَِٰدرِيَ  ۥإِن  ن دَُطُٜم

َ
ُٓ  َوأ إِن  ۥٓ َُّّس

 ُٓ ُ٘ذ ُٕ  ۥَُ ُٓ ، وقولو تعػاذل: } من البقرة 184{ آية  ٜنَ َتۡكَْ ُٛ َ ٜاْ ل ۡقدَ  ۥٓ ََكُٗ
َ
ُٓ أ ِٛ ِ ٜاْ ثِكَِجةَدد َٖ  ۥآءّٗ َوََكُٗ { آيػة  َكَٰىِرِي

ُٓ من األحقاؼ، وقولو تعاذل: }  6 ُٓ ثُِس ۡقَْ
َ
َٜ أ ُٓ  ۥٓ ُٚ ُز

َ
نَشأ

َ
ِۚ  ۥإِۡذ أ ِض

َ
َٖ ٱَۡأ  من النجم. 32{ آية  ِٔ

 
 ( لى ميم اعبمع األخرىميم صبع اليت بعدىا مهلة قطع عتقدـ ) 

ُٓ } كبو  ُّٖ َقَْۡيُس ُٕ ُ َح ِِ ٱَّللَّ ُٓ ثَ َُٰس َدى َٚ ۡن 
َ
ُٓ ۥٓ أ ُ٘ذ َُ ِٖ إِن  يَمَٰ  .من اغبجرات 17{ آية  ۥ َصَِٰدرِيَ ۥ لَِۡلِ

                            ُٓ ُٓ                         ۥٓ َقَْۡيُس َُٰس َدى ُٓ                          ۥَٚ ُ٘ذ  ۥَُ
 ميم جمع                         ميم جمع             ميم جمع بعدىا ىمزة قطع  ئزةاألوجو الجا

   عدـ                           عدـ                              عدـ       -:1
 صلة                           صلة            صلة بالقصر      -:2
 صلة                           لةص           صلة بالتوسط      -:3
 
 

، فلػو نفػػس مػػع الػيت بعػػدىا مهػلة قطػػعاعبمػيم اعبمػػع الػيت لػػيس بعػدىا مهػػلة قطػع علػػى مػيم  تقػػدمت أمػا إذا     
 -األوذل والثانيػػة-حكػػم اؼبثػػاؿ السػػابق، أي لػػو أسػػكن مػػيم اعبمػػع األوذل، فلػػو إسػػكاف الثانيػػة، مث صػػلة اؼبيمػػُت 

صػػلة مػػيم اعبمػػع الػػيت بعػدىا متحػػرؾ غػػَت اؽبمػػلة دبقػػدار حػػركتُت مػػع صػػلة مػػيم  الػػثوالوجػػو الثبالقصػر حػػركتُت، 
ُٓ } : قولو تعػاذل ، وذلك كبومهلة قطع دبقدار أربع حركات اعبمع الثانية اليت بعدىا ُٚ ـة َصـةَٓء َّٕ ـة َٗـِذيٞر  ۥوََْ َّٔ

 ُٓ ُٚ ُٓ من فاطر، وقولو تعاذل: }  42{ آية  إَِلَّ ُجُىًٜرا ۥٓ َزاَد َِ َُّس ُٓ  ۥَصَك ُٗىِصـُس
َ
ٖۡ أ ـة ۥٓ ِٔـ ۡزَنَٰصّٗ

َ
 11{ آيػة  أ

ُٓ و تعػاذل: } ػػػػػػػ، وقولالشػورىمػن  ُِس َّٰ ُٓ  ۥَوَذ َ٘جُذ ِي َؿ ُٓ ٱَّلَّ ُُّ٘س ُٓ  ۥَؿ ُٓ  ۥٓ ثِـَرّبُِس َُٰسـ ۡرَدى
َ
ُٓ  ۥأ ۡضـَجۡعُذ

َ
َٖ  ۥوَأ ِٔـ

 َٖ  من فصلت. 23{ آية  ٱَّۡذَِِٰسِي
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 ( بعدىا مهلة قطعمع اليت اعبميم اعبمع اليت ليس بعدىا مهلة قطع على ميم تقدـ ) 
ُٓ } كبو  ُ ُُيۡيِيُس ِِ ٱَّللَّ ًُ ُٓ ِٕيُذُس َّٓ يُ ُٓ ۥ ُث ُكُس َٕ َّٓ ََيۡ حِ  ۥٓ ۥ ُث َٕ ِٜۡم ٱٌَِّۡحَٰ  من اعباثية. 26{ آية  إََِلَٰ يَ

                            ُٓ ُٓ                   ۥُُيۡيِيُس ِٕيُذُس ُٓ                       ۥيُ ُكُس َٕ  ۥٓ ََيۡ
 ميم جمع بعدىا ىمزة قطع               ميم جمع          ميم جمع                  ةاألوجو الجائز 

  عدـ                              عدـ                        عدـ      -:1
 صلة بالقصر                  صلة بالقصر         صلة بالقصر          -:2
 صلة بالتوسط                 صلة بالقصر         صلة بالقصر          -:3
 
 

 كػػػاف لقػػػالوف أربعػػػةومػػػد منفصػػػل فقػػػط،   بعػػػدىا مهػػػلة قطػػػع متحركػػػة، إذا اجتمػػػع يف آيػػػة مػػػيم صبػػػع -:3فائػػػدة 
 أـ تأخرت عنو. اؼبد اعبائل اؼبنفصلأوجو، سواء تقدمت ميم صبع اليت بعدىا مهلة قطع على 

، فلػو أسػكن مػيم اعبمػع، اؼبػد اعبػائل اؼبنفصػلمتحركػة علػى  لة قطػعتقدمت ميم صبػع الػيت بعػدىا مهػ إذاً:فمثاًل 
قصػػر  مػػع حػػركتُت ، مث توسػػط اؼبنفصػػل، والوجػػو الثالػػث صػػلة مػػيم اعبمػػع بالقصػػراؼبػػد اعبػػائل اؼبنفصػػلفلػػو قصػػر 

، وذلػك توسػط اؼبنفصػل، مث صلة ميم اعبمع اليت بعدىا مهػلة قطػع دبقػدار أربػع حركػات مػع اؼبد اعبائل اؼبنفصل
ُٓ } : قولػو تعػاذل كبػو ُٛ ۡ٘ ِٔ ٜاْ  ُٕ ٌَ ة َج َٔ ِٕيدِ  ۥٓ َو َكزِيزِ ٱۡۡلَ

ِ ٱّۡ ٜاْ ثِٱَّللَّ ُ٘ ِٔ ن يُۡؤ
َ
ٓ أ ، وقولػو تعػاذل: مػن الػربوج 8{ آيػة  إَِلَّ

 { ُٓ ُٛ جَّ
َ
ٜۡ خ َ ُٓ  ۥٓ َول ُٛ ُٗىَص

َ
ٜٓاْ أ ُٕ َْ َ  ۥإِذ ؿَّ ـ، وقولػو تعػاذل: } مػن النسػاء 64{ آيػة  َصةُٓءوَك وَٱۡشـَذۡنَىُرواْ ٱَّللَّ َّٕ َٛ َ خ ل

ةٓنَِىحٞ  ُٓ  ؼَّ ُٛ ۡ٘ ِ َٔ  ۥٓ ّٔ َُّْٜك َو ن يُِغ
َ
ُٓ أ ُٛ ُٗىَص

َ
ٓ أ َُّْٜن إَِلَّ  من النساء. 113{ آية  ۖۥۡ ة يُِغ

 
 ( اؼبد اعبائل اؼبنفصلمع اليت بعدىا مهلة قطع على اعبميم تقدـ ) 

ُٓ } كبو  وُك ذّٗ  ۥٓ َّٖ يَُُضُّ
َ
ٓ أ  من آؿ عمراف. 111{ آية  ىۖۡ إَِلَّ

                                ُٓ وُك ٓ                                           ۥٓ يَُُضُّ  إَِلَّ
 مد منفصل                          ميم جمع بعدىا ىمزة قطع       األوجو الجائزة

 قصر                                                      عدـ          -:1
 توسط                            عدـ            -:2
                 قصر                          صلة بالقصر         -:3
   توسط                                     صلة بالتوسط        -:4
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، اؼبػد اعبػائل اؼبنفصػلمتحركػة، فلػو قصػر  مع اليت بعدىا مهػلة قطػعاعبعلى ميم  اؼبد اعبائل اؼبنفصلأما إذا تقدـ 
حػركتُت، والوجػو الثالػث توسػط اؼبنفصػل مػع إسػكاف مػيم  إسػكاف مػيم اعبمػع، مث صػلة مػيم اعبمػع بالقصػرمع 

َٙ اعبمع، مث صلة ميم اعبمع دبقدار أربع حركات، وذلك كبو قولػو تعػاذل: }  َٰ ُ ََلٓ إَِل ُٓ  ٱَّللَّ َُّ٘س َكـ َٕ ۚٓ حَلَۡض َٜ ُٚ  
 ۥٓ إَِلَّ

  ِٙ حِ ََل َرۡيَت ذِي َٕ ِٜۡم ٱٌَِّۡحَٰ  من النساء. 87آية {  إََِلَٰ يَ
 

 ( مع اليت بعدىا مهلة قطعاعبميم على  اؼبد اعبائل اؼبنفصلتقدـ ) 
َٖ كبو }  ِي ة ٱَّلَّ َٛ حُّ

َ
د ُٓ َيَٰٓ ُِّ َُّس ٜاْ ََل َُيِ ُ٘ َٔ ّٗٚ  ۥٓ َءا ۡر ََ ٜاْ ٱّجَِّصةَٓء  ن دَرِزُ

َ
ۖۡ أ  من النساء. 19{ آية  ة

ة                                 َٛ حُّ
َ
د ُٓ                                           َيَٰٓ  ۥٓ َُّس

 ىا ىمزة قطعميم جمع بعد                            مد منفصل             األوجو الجائزة
   عدـ                                           قصر          -:1
  صلة بالقصر                        قصر            -:2
 عدـ                         توسط           -:3
   صلة بالتوسط              توسط                             -:4
 
 
 

حػػػسػػػػػػػػب  قػػػالوفلإلمػػػاـ  ةَفػػػػػػػٍس واحػػػٍد، خػػػر ج ىػػػذه اآليػػػالتالػػػيػػػػػػػة علػػػى نػَ  ةعلػػػى فػػػرض قػػػراءة اآليػػػػػػػػ -:0تمػػػرين
َٰٓ }  اءات ؟.القاعدة العامة اؼبػػػتبعة للتخػريج يف علػم القػر  ُٓ  إَِلَّ لََعَ ِٛ ۡزَنَِٰص

َ
ُٓ  ۥٓ أ ُٛ ُ٘ ٰـَ يَۡم

َ
ـۡخ خ َُ ة َمَْ َٔ ۡو 

َ
ُٓ  ۥأ ُٛ  ۥوَـإِجَّ

ِٔيَ   .من اؼبعارج 31{ آية  َدۡيُ َمُْٜ
 
 

حػػػسػػػػػػػػب  قػػػالوفلإلمػػػاـ  ةَفػػػػػػػٍس واحػػػٍد، خػػػر ج ىػػػذه اآليػػػالتالػػػيػػػػػػػة علػػػى نػَ  ةعلػػػى فػػػرض قػػػراءة اآليػػػػػػػػ -:2تمػػػرين
َٖ }  ؼبػػتبعة للتخريج يف علم القػراءات ؟.القاعدة العامة ا ِي ُٓ  إِنَّ ٱَّلَّ ُٛ ۡ٘ َ َخـ َِ ُٓ  ۥٓ َزَىُرواْ َّـٖ ُتۡنـ ُٛ ُ َٰل ـَن ۡٔ

َ
َوََلٓ  ۥأ

 ُٓ ُٚ َُٰد ۡوَل
َ
ِ َشۡي ِٔ  ۥأ ۖۡ  ّٔٗ َٖ ٱَّللَّ  من آؿ عمراف. 11{ آية  ة

 
 

 القادـ امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( لقاء) ال
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 باب ىاء الكناية
ة ألنو يكٌت هبػا عػن اؼبفػرد اؼبػذكر الغائػب، وتسػمى أيضػاً ىػاء الضػمَت، وتعػرؼ سبب تسميتها هباء الكناي     

 يف اصطالح القراء باؽباء اللائدة الدالة على اؼبفرد اؼبذكر الغائب.
ُ٘ـٜ ُ  وقد خرج بقولنا ) اللائػدة ( اؽبػاء األصػلية كبػو ]      َٰ ٓۡ دَجَذـِٙ َ  َّّ ، وخػرج الشػعراءمػن  116[ اآليػة  َّهِٖ 

ـة لدالة على اؼبفػرد اؼبػذكر الغائػب ( اؽبػاء الدالػة علػى اؼبفػرد اؼبؤنػث كبػو ]بقولنا ) ا َٛ [، والدالػة علػى التثنيػة  إحَِلۡ
ة كبو ] َٕ ِٛ ُٓ  [، والدالة على اعبمع مطلقاً كبو ] َقَْۡي ِٛ َّٖ ،  ۥإحَِلۡ ِٛ  [. إحَِلۡ

َصِِْٙۚۦٓ وتتصل ىاء الكناية باالسم كبو }      
َ
ُٕ {، وبالفعل كبو }  أ ِ ۥُحَكّْ  {. إحَِلِۡٙۦ{، وباغبرؼ كبو }  ُٙ

{، إال أف يقػع قبلهػا كسػر أو يػاء فتكسػر للمناسػبة، وقػد تضػم  ََلُۥواألصل يف ىاء الكناية الضم كبػو }      
نَصـعماًل باألصل، كما يف رواية حفص يف قولو تعاذل: } 

َ
ـةٓ أ َٔ َٰ َو ُٖ ى ـۡيَطَٰ ُٙ إَِلَّ ٱلشَّ مػن الكهػف،  63{ آيػة  ِ٘ي

َ وقولػػو تعػػاذل: }  ُٙ ٱَّللَّ ــ ــَد َقَْۡي َٛ َٰ ُٙ مػػن الفػػتح، وكمػػا قػػرأ اإلمػػاـ ضبػػلة كبػػو قولػػو تعػػاذل: }  11{ آيػػة  َع ــ ِْ ۡٚ
َ
 َِأ

ُسٜ ُُ ۡٔ ْ ٱ  من القصص. 29من طو، و آية  11{ آية  ا

 :ؽباء الكناية يف القرآف الكرًن أربع حاالت ىيأحواؿ ىاء الكناية: 
ۡرَءانُ أف تقع بُت ساكنُت كبو }  .1 ٌُ َِ َوَءاتَ ،  ذِيِٙ ٱّۡ جِني ُٙ ٱۡۡلِ ٍَ ،  ۡيَجَٰ ْۡ ُٕ ۡ ُ ٱل ُٙ ٱَّللَّ َٰ  .{ َءادَى

ۚٓ  }أف يكوف قبلها متحرؾ وبعدىا سػاكن كبػو  .2 َُلُ ٱۡۡلَـيُّ ٜۡ ـُدۖۡ ،  ًَـ ٕۡ ٍُ َوََلُ ٱۡۡلَ ْۡـ ُٕ ۡ َرّبِـِٙ ،  ََلُ ٱل
 َٰ لَۡعَ

َ
 .{ ٱَۡأ

 .1والقراء متفقوف على عدـ صلة ىاء الكناية يف ىاتُت اغبالتُت كي ال جيتمع ساكناف

ۡوهُ  }قبلها ساكن وبعػدىا متحػرؾ، كبػو يكوف أف  .3 ِۢ َوََشَ َٕ آءِ  وَـٱۡقذُِْٜهُ ُخـُذوهُ ،  ثِـَس َٜ إََِلَٰ َشـ
 ِٓ ُْٜهُ  ،  ٱۡۡلَِعي ٌَ ة َخ َٔ  ُٓ ُٚ  .{ ۥَو

 .لبعضهمإال ما اسُتثٍت  غبالةالكناية يف ىذه اال يصل ىاء  القراء وصبهور

َٰ  }أف تقع بُت متحركُت كبو  .4 َر َٕ َٖ ٱثلَّ ِٔ ۡخَرَج ثِِٙۦ 
َ
 .{ تِ وَأ

صبيع القراء يصل اؽباء بواو لفظية إف كانت مضػمومة وبيػاء لفظيػة إف كانػت مكسػورة، إال فشف  ويف ىذه اغبالة 
 لبعضهم. ثٍتػستُ اما 
 

                                                 
1
َٗخ ، فقد قرأم البزي عن ابن كثير بصمة الهاء بواو وتشديد التاء في ) تمهى (، من قوله تعالى )اً احدو  اً إل موضع  

َ
وَأ

ۥٓ دَّ  ُٙ ۡ٘ َٰ َخ  من عبس. 10( ارية َّْهَّ
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 :قالوفأحكاـ ىاء الكناية لإلماـ 
 وحفص يف باب ىاء الكناية يف التارل: قالوفيتلخص اػبالؼ بُت       

 :التالية ةالتسع األلفاظيف  من غَت صلة الكناية ىاء كسر قالوف - أ

ٍَ } قولػو تعػاذل:  (1  : ]مػن آؿ عمػراف، ىكػذا 75معػاً، آيػة {  يَُؤّدِهِۦٓ إحَِلۡ
 ٍَ  .[ يَُؤّدِهِ إحَِلۡ

ةقولػو تعػاذل: }  (2 َٛ ۡ٘ ِٔ مػن  20مػن آؿ عمػراف ، وآيػة  145{ آيػة  ُٗۡؤدِِٙۦ 
ةالشورى، ىكذا: ]  َٛ ۡ٘ ِٔ  [. ُٗۡؤدِِٙ 

َٜ قولػو تعػاذل: }  (3 ة دَ َٔ ِۦ  َّلِ َٜ ُٗ َٰ ِ ]  :مػن النسػاء، ىكػذا 115{ آيػة َّلَّ َّلِ َٜ ُٗـ
 َٰ َّلَّ َٜ ة دَ َٔ.] 

ۖۡ قولػػو تعػػاذل: }  (4 َٓ َّ٘ ــ َٛ ــِِْٙۦ َص  ] :مػػن النسػػاء، ىكػػذا 115{ آيػػة  َوُٗۡط
 ۡۖ َٓ َّ٘ َٛ  [. َوُٗۡطِِْٙ َص

ةًٗـةَوَيۡخـُدۡ قولو تعاذل: }  (5 َٛ مػن الفرقػاف، ىكػذا ]  69{ آيػة  ذِيـِٙۦ ُم
ةًٗةَوَيۡخُدۡ  َٛ  [. ذِيِٙ ُم

َخـةهُ تعػاذل: }  قولػو (6
َ
ٙۡ َوأ رِۡصـ

َ
مػن  36مػن األعػراؼ، وآيػة  111{ آيػة  أ
رِۡصِٙ ]  :الشعراء، ىكذا

َ
َخةهُ  أ

َ
 .[ َوأ

ٓۡ قولو تعاذل: }  (7 ِٛـ ٙۡ إحَِلۡ ٌِّۡـ
َ
ٌِّۡـِٙ مػن النمػل، ىكػذا: ]  28{ آيػة  وَد

َ
 وَد

ۥ ُٓ ِٛ  [. إحَِلۡ

نَصــقولػو تعػػاذل: }  (8
َ
ــةٓ أ َٔ َٰ َو ُٖ ى ــۡيَطَٰ ُٙ إَِلَّ ٱلشَّ الكهػػف، مػػن  63{ آيػػة  ِ٘ي

نصَ ىكذا: ] 
َ
ة أ َٔ َٰ َو ُٖ  ِ٘يِٙ ى ۡيَطَٰ  [. إَِلَّ ٱلشَّ

َ قولػو تعػاذل: }  (9 ُٙ ٱَّللَّ َد َقَْۡيـ َٛ َٰ ة َع َٕ ِ ۡوََفَٰ ث
َ
ٖۡ أ َٔ مػن الفػتح،  11 { آيػة َو

َد َقَْۡيِٙ ىكذا: ]  َٛ َٰ ة َع َٕ ِ ۡوََفَٰ ث
َ
ٖۡ أ َٔ َ  َو [، وال خيفػى ترقيػق الػالـ مػن  ٱَّللَّ

 لفظ اعباللة ألنو سبقها كسر.

 ىاء الكناية مع صلتها بياء لفظية يف أربعة ألفاظ ىي: كسر قالوف - ب

ۚۥٓ قولػو تعػاذل: }  (1 ُٙ َّْۡنـَخ رَِشـةتَلَ ـة ثَ َٕ ِۡ َذ ٓۡ َتۡىَكـ َّّ مػن  67{ آيػة  ِإَون 
َٰذِ  اؼبائدة، ىكذا: ]  .1[ ۚۦٓ ِٙ رَِشةَل

                                                 
، فيترتب عمى ذلك كسر هاء الكناية هذا الموض  بالجم ، أي بكسر التاء والهاء وزيادة ألح بعد الالم قالونقرأ  1

 .سر التاءوذلك لمناسبة ك
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ۥقولػو تعػػاذل: }  (2 ُٙ ُِ رَِشــةتَلَ ُٓ َظۡيــُر ََيَۡكــ ــ ۡقَْ
َ
ُ أ مػػن  124{ آيػػة  ٱَّللَّ

 .1[ ۚۦٓ ِٙ َشةَلَٰذِ رِ  األنعاـ، ىكذا: ]

ۥقولػو تعػاذل: }  (3 ُٙ ِِ َوِٗۡطـَى ۡـ
ِٖٔ زََُُْثِ ٱحلَّ ۡدَنَٰ 

َ
مػن اؼبلمػل،  20{ آيػة  أ

 .2[ ِٙۦَوِٗۡطىِ  ىكذا: ]

ۥقولو تعاذل: }  (4 ُٙ ِِ َوِٗۡطـَى ۡ
ِٖٔ زََُُْثِ ٱحلَّ ۡدَنَٰ 

َ
ۥ أ ُٙ مػن  20{ آيػة  َوزَُُْسـ

ِ  ِٙۦَوِٗۡطىِ  اؼبلمل، ىكذا: ]  .3[ ِٙۦَوزُُْس

 :ىي ألفاظ ةثالثيف  صلتها بواو لفظيةمع  الكناية ىاء قالوف ضم - ت

ِۚۦٓ قولو تعاذل: }   (1 ۡمـرِه
َ
ِـُل أ َْٰ َ َب مػن الطػالؽ، ىكػذا: ]  3{ آيػة  إِنَّ ٱَّللَّ

ِلٌ  َْٰ ۡمرَ  َب
َ
 .4[ ۚۥٓ هُ أ

َٰـــَرّبِ قولػػو تعػػػاذل: }  (2  مػػػن اللخػػػرؼ، ىكػػػذا: ] 88{ آيػػة  َورِيْـِــِٙۦ َ 
 .5[ ۥُٙ َورِيَْ 

ُّٓ ُٗـقولو تعػاذل: }  (3 ذِ ُٔ  ُ َٰىِـُرونَ َوٱَّللَّ ـرِهَ ٱَّۡك ََ  ٜۡ مػن  8{ آيػة  ٜرِهِۦ َولَـ
ٞ  الصف، ىكذا: ] ّٓ ذِ  .6[ ۥهُ ُٜٗرَ  ُٔ

ٓۡ  } قولػو تعػاذل: اؽباء من غػَت صػلة يف  بضمقرأ  - ث ُٙ َُّسـ ُرواْ يَۡرَع ُُ  7{ آيػة  ِإَون تَۡش
ُٓ من اللمر، ىكذا: ]  ُٙ َُّس ُرواْ يَۡرَع ُُ  .[ ۥ  ِإَون تَۡش

ۥ يف قولػو تعػاذل: }  منصوبة، بشبداؿ ىاء الكناية تاء تأنيثقرأ  - ج ُٙ ٍَ ََكَن َشـّحُِب ِ َٰل ُُكُّ َذ
 ّٚٗ ُرو ُۡ َٔ  ٍَ ِ  .7[َشّحَِبحً ، ىكذا: ]اإلسراءمن  38{ آية  ةِقَ٘د َرّب

                                                 
، فيترتب عمى ذلك كسر هاء الكناية هذا الموض  بالجم ، أي بكسر التاء والهاء وزيادة ألح بعد الالم قالونقرأ  1

 .وذلك لمناسبة كسر التاء
 .فاء والهاء، فيترتب عمى ذلك كسر هاء الكناية وذلك لمناسبة كسر الفاءهذا الموض  بكسر ال قالونقرأ  2
 .الثاء الثانية والهاء، فيترتب عمى ذلك كسر هاء الكناية وذلك لمناسبة كسر الثاءض  بكسر هذا المو  قالونقرأ  3
 .وفتح الراء، فيترتب عمى ذلك ضم هاء الكناية وذلك لمناسبة فتح الراء بتنوين ال ين لموض هذا ا قالونقرأ  4
 .ح الالمبفتح الالم، فيترتب عمى ذلك ضم هاء الكناية وذلك لمناسبة فت قالونقرأ  5
ت فتح الراء فيترتب عمى ذلك ضم هاء الكناية وذلك لمناسبة وفتح الراء، بتنوين الضم لمميملموض ، هذا ا قالونقرأ  6

 .وتفخيم الراء واإلدغام جمي
 ل يخفى فتح الهمزة. 7
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أي دوف -قصػػػر اؽبػػػاء والوجػػػو اآلخػػػر ىػػػو  ،بصػػػلة ىػػػاء الكنايػػػة عنػػػو خِبُْلػػػفٍ قػػػرأ قػػػالوف  - ح
ين: كسػػػر اؽبػػػاء / األوؿ: بالصػػػلة " كحفػػػص"، والثػػػاُتوجهػػػدبعػػػٌت أّف لقػػػالوف ، -صػػػلة

ّٗ٘ـ} قولػو تعػاذل:  يفوذلػك ، دوف صلة ِٔ دِِٙۦ ُمۡؤ
ۡ
ٖ يَأ َٔ : مػن طػو، ىكػذا 75آيػة {  ةَو

دِِٙۦ]
ۡ
دِِٙ  ۬  يَأ

ۡ
 .[ يَأ

ٍَ وافق االماـ قالوف اإلماـ حفصاً يف كسر اؽباء من غَت صلة يف قولو تعاذل: }  مالحظة: ْوَلَٰٓهِـ
ُ
ـِٙ وَأ ٌۡ  { َوَيذَّ

ــــقػػػػالوف قػػػػرأ بكسػػػػر القػػػػاؼ يف ىػػػػذا اؼبوضػػػػع أيضػػػػاً، ىكػػػػذا: } مػػػػن النػػػػور، مػػػػع مالحظػػػػة أف   52آيػػػػة  ِٙ َوَيذٌَِّ
 ٍَ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
 {.وَأ

 
 قاؿ الشيا عبد الفتاح القاضي يف النظم اعبامع لقراءة اإلماـ نافع:

 ِو فَأَْلِقوِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُنْصِلْو نُػَول ْو أَْرجِ               َواْقُصْر لِِعيَسى َىا يُػَؤد ْه نُػْؤتِوِ :  11                   
 َو ِبطَو ذُِكرَاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَىا يَأتِِو َوىْ               ُو أَِو اْقُصرَاػػػػػػػػػػػْل لَ ػػػػػَويَػت ِقْو َوصِ :  12                   
 يف َىِذِه األْلَفاِظ َحْيُث َوقَػَعتْ              اٍء ثَػَبَتْت ػػػػػَوِصْل ِلَوْرٍش ُكل  ىَ :  13                   
 ِو ُمَهانًا َقْد ُقِصرْ ػػػػػػػػػػٍع ُكِسْر              َواؽْبَاُء يف ِفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَوقَاُؼ يَػت ِقْو لَِنافِ :  14                   
 ِو فَاْحَفْظ َواذُْكرَاػػػػفَاْكِسرَا              َكَهاِء أْنَسانِي وُ ػػػػػػػػػػػَىاَء َعَلْيِو اهلَل َعنْ :  15                   
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 ضميرباب ىاء ال
َٜ يف )  أسػكن اإلمػػاـ قػػالوف ضػػمَت الغائػب      ــ بعػػد واو، أو فػػاء، أو الـ زائػػدة،  اللفظػػة إذا وقعػت ( ِهَ ؛  ُٚ

َٜ كبو: }  ۡٚ َٜ ذَ ،  ۡهَ وَ ،  َو َ ،  َذّۡهَ ،  ٛۡ َٜ ل ۡٛ  ، َ  {. ّۡهَ ل
ةِ  }قولػػو تعػاذل:  1إذا وقعػػت بعػد )مث(، ودل يػػرد ذلػػك إال يفويُلحػق بػػذلك       َٰٜ َيــ َتَٰــَف ٱۡۡلَ َٔ  ُٙ ۡكَجَٰــ ذَّ َّٔ ــٖ  َٕ ََ

 َٖ ۡعَُضِي ُٕ ۡ َٖ ٱل ِٔ حِ  َٕ َٜۡم ٱٌَِّۡحَٰ َٜ يَ ۡٚ  َّٓ ۡجَية ُث وصػاًل: بشسػكاف حيػث قػرأ ىػذا اؼبوضػع  مػن القصػص، 61آيػة  { ٱلُّ
 .-كحفص- بالضمفقرأىا ابتداًء: أما ، كمنهجو يف ىذا الباب  اؽباء

 
 باب أحكاـ النوف الساكنة والتنوين

 وىذا الباب يف ؾبملو مطابق ألحكاـ اإلماـ حفص إال فيما يلي:
  َراق   النػػوف يف الػػراء مػػن قولػػو تعػػاذل: ) قػػالوفأدغػػم اإلمػػاـ  ٖۡ ــ َٔ  َِ ــ ىكػػذا: مػػن القيامػػة،  27( آيػػة  َورِي

ٖ رَّ ) َٔ  َِ  سكت يف ىذا اؼبوضع ـبالفاً يف ذلك اإلماـ حفص.ألنو ال ي(، اق  َورِي
  وذلػػػكالنػػػوف أو إخفاؤىػػػا ، ولػػػو بعػػػد ذلػػػك إمػػػا إدغػػػاـ بعػػػض اؼبواضػػػع بشسػػػكاف النػػػوفقػػػرأ اإلمػػػاـ قػػػالوف 

حسػػب القواعػػد العامػػة مػػن أحكػػاـ النػػوف السػػاكنة والتنػػوين، وىػػي منتشػػرة يف الفػػرش، وذلػػك كبػػو قولػػو 
ُٓ تعػاذل: }  لٞ عػاـ، } مػن األن 64آيػة {  ۥيُِ٘ضـيُس ََ ـ { آيػػة  ِإَون ُُكّّٗ مػن األنعػاـ، }  114{ آيػة  ُٔ

َّّ } من ىود،  111 ن 
َ
َُ٘خ أ  من النور. 7آية  2{ ۡك

  ه فيمػا بعػدهؤ أو إخفػا أو قلبػو التنػوين، ولو بعد ذلك إما إدغػاـ بعض اؼبواضع بالتنوين قالوفقرأ اإلماـ، 
 :ما يهمنا يف ىذا اعبانب ىو، و أحكاـ النوف الساكنة والتنوين من حسب القواعد العامة

 بعض اؼبواضع قرأىا باإلدغاـ، وعددىا تسعة، وىي: - أ
جِيّٗ }  قولو تعاذل: .1 ُ  ٤٣ا ََ  .اإلسراءمن  43آية  { َصّجِطُ ي
 مرًن.من  91آية {  َسةدُ يَ  ٨٩ا إِّدّٗ قولو تعاذل: }  .2
ٜدّٗ قولو تعاذل: }  .3 ُٕ ۡضَدََٰت وَ ا َوَث

َ
 .من الفرقاف 38آية {  أ

ٜدّٗ َوثَ قولو تعاذل: }  .4  .من العنكبوت 38آية {  ًَدا وَ ُٕ
ُّّ قولو تعاذل: }  .5 ا   .من النجم 51آية  3{ ََّلَٰ ـؤۡ ََعدّٗ

                                                 

َٜ ٱۡۡلَِديِر ) :ل ُيمح  بهذا الباب قوله تعالى 1 ۡٛ َ  .ميرل ض اهر،  نه اسم ظلقمان من 6آية ( يَۡشََتِي ل

 ضم التاء.بقرأ )لعنَت(  2

 .(باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن الذي قبمها)في  بالتفصيل وشرحه هذا الموض  تم الحديث عنسي 3
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ٞ ُّٗ قولو تعاذل: }  .6 ّٓ ذِ  .من الصف 8آية  1{ ۥهُ ٜرَ ُٔ
َٗطةرّٗ قولو تعاذل: }  .7

َ
ِ   اأ  .من الصف 14آية {  َّلّلَّ

ۡمَلََٰلّٗ َشَلَِٰصَلّٗ وَ قولو تعاذل: }  .8
َ
 .من اإلنساف 4آية {  أ

ارِيرّٗ : } قولو تعاذل .9 َٜ ًَ ِّٔ  .من اإلنساف 16آية {  ٖا 

 ، وىي:طبسة، وعددىا اإلخفاءبعض اؼبواضع قرأىا ب - ب
ۚٓ َكّٗ َصَكََل ََلُۥ َِشۡ  قولو تعاذل: } .1 ة َٕ ُٛ َٰ ةٓ َءادَى َٕ  .من األعراؼ 191آية  2{  ذِي
نَّ ٱ }قولو تعاذل:  .2

َ
َٜ َوأ َ ُم ۡيدَ  ٖٞ ِّٚ َّللَّ ََ  َٖ َٰىِرِي َك

 .من األنفاؿ 18آية  3{ ٱّۡ
ٜدّٗ  }تعاذل:  قولو .3 ُٕ ْ َث  .من ىود 68{ آية  ا َزَىُروا
ٜدّٗ  }قولو تعاذل:  .4 ُٕ ٓ َوَث ة َٕ  .من النجم 51{ آية  ا َذ
ارِيرّٗ }  قولو تعاذل: .5 َٜ ارِيرّٗ  ١٥ اًَ َٜ  .من اإلنساف 15آية {  اًَ

 :اف قرأمها باإلقالب، ومهاموضعىناؾ  - ت
ّٗ٘  قولو تعاذل: } .1 َٰ ۡوَث

َ
ةَ  ة أ َٜدَّ َّٔ  ُٓ َُ٘س َٰٜ  ۥثَۡح َي ۖۡ ِف ٱۡۡلَ ۡجَية  .العنكبوتمن  25آية  4{ ةِ ٱلُّ

ُٓ  }قولػو تعػاذل:  .2 َصََٰجُس
َ
ةٓ أ َٔ ُّٔ ِٔ  ۥَو ُٓ  ِطيَجح  ٖ  يۡـِديُس

َ
َصـَجۡخ خ ََ ة  َٕ ِ  31آيػة  5{ ۥث

 الشورى.من 
 
 
 
 

 القادـ امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( لقاء) ال
 
 

                                                 
 .ت وتفخيم الراء جميبفتح الراء، وضم الهاء، والصمة بواو لفظيةقرأ )نورم(  1
سكان الراء ،بكسر الشينقرأ )ُشَركاء(  2 ، ول ح بالفتح، م  حذح ا لح والهمزةت ويقح بمد العوضوتنوين الكا ،وا 

 .يخفى ترقي  الراء
 .بفتح الدالوقرأ )كيد(  بفتح الواو، وتشديد الهاء، وتنوين النونتقرأ )موهن(  3
 قرأ )بيِنكم( بفتح النون. 4
 .بحذح الفاءقرأ )فبما(  5
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 الهمز
 اؽبمل يف كلمتُت متتاليتُت.قد يأ  اؽبمل يف كلمة وقد تكوف ىذه اؽبملة ساكنة أو متحركة، وقد يأ  

 باب الهمز المفرد
 ىو اؽبمل الذي دل جياور مثلو، وىو إما ساكن أو متحرؾ.

 يف ذلك حسب ما يلي: قالوفومذىب 
ُصَٜج }  قولػػو تعػػاذل: اؽبمػػلة ألفػػاً يف قػػالوف أبػػدؿ (1

ۡ
ــأ ُصٜجَ يَ

ۡ
ــأ َٔ ، {، يف سػػور  الكهػػف واألنبيػػاء َو

َٔ يَةُصَٜج ) ىكذا:   .( ُصٜجَ ةَو

ۖۥۡ }  قولو تعاذل:الوف اؽبملة ألفاً يف أبدؿ ق (2 ُٙ دَ
َ
ۖۥۡ ةِٔجصَ من سبأ، ىكذا: )  14{ آية  ِٔجَصد ُٙ  (. دَ

َل }  قولو تعاذل:أبدؿ قالوف اؽبملة ألفاً يف  (3
َ
 {. َل ةشَ من اؼبعارج، ىكذا: }  1{ آية  َشأ

َل  الفعل ) مالحظة:
َ
َِ  ( يف اؼبعارج ىو فقط اؼببدؿ مهلتو، أما كبو ) َشأ ِ  بداؿ فيها.( فال إ ُشه

ٞ  } قولو تعاذل: اؽبملة واواً يف قالوفأبدؿ  (4 ۡؤَضَدة ٞ ُّٜٔ )ىكذا: ، { بسور  البلد واؽبملة ُّٔ  .( َضَدة

مػن التوبػة، فقرأىػا بضػم اؽبػاء مػن غػَت  31{ آيػة َٜن  ُٔ يَُضَِٰه }  قولػو تعػاذل: اؽبمػلة يف قػالوفأسػقط  (5
ْ  يَُضَُٰه  )ىكذا: مهل،  َٖ َزَىُروا ِي َل ٱَّلَّ ٜۡ  .1( َٜن ًَ

بتخفيف الياء مع إسػكاهنا لتصػبح مديػة وبعػدىا ، من البينة 7+  6{ آية  ٱََّۡبِيَّحِ } لفظ  قالوف قرأ (6
 .تصلوال خيفى اؼبد اؼب(،  حِ ـَٔ ٱََّۡبِيٓ : ) ىكذا ،مهلة مفتوحة

هبملة بعد األلف مػع اؼبػد اؼبتصػل وربػرؾ حسػب موقعهػا مػن  ورد،{ أينما  َزَكرِيَّةلفظ }  قالوفقرأ  (7
ٓ  )ىكذا:  اإلعراب،  (. ءَزَكرِيَّة

الفظ }  الواو من قالوف مهل (8 ُزوّٗ زُ  )ىكذا:  رد،{ أينما و  ُٚ  (. اؤّٗ ُٚ

الفظ }  الواو من قالوف مهل (9 ًٜ ُى ىُ )ىكذا:  ،من اإلخالص 4{ آية  َُ  (. اؤً َُ

َٰـــِ   لفػػػظ )يف  قػػػالوف اؽبمػػػل حػػػذؼ (11  مػػػن اغبػػػج، فيقػػػرؤه 17مػػػن البقػػػرة، وآيػػػة  62آيػػػة ، ( يَ  َِٔوٱّصَّ
َٰجِ  } :ىكذا  .{ يَ ـ َوٱّصَّ

ِ   لفػظ ) يف قالوف اؽبمل حذؼ (11 ٰـَ مػن اؼبائػدة، ويًتتػب علػى ذلػك ضػم البػاء،  69آيػة ، ( ٜنَ  ُٔ َوٱّصَّ
َٰ  } :ىكذا فيقرؤه  .{ ٜنَ  جُ ـَوٱّصَّ

                                                 
ز، وا صل ضاهى، وا لح منقمبة عن ياء، جمهور القراء عمى قراءة ) يضاهون (، أي ضم الهاء من غير هم 1

ضاهى، وليس مشتقًا من قولهم امرأة ضهياء،  ن الياء أصل في وحذفت من أجل الواو، وا شبه أن يكون ل ة 
إمالء ما َمنَّ به ، عبد ا العكبري ] والهمزة زائدة، ول يجوز أن تكون الياء زائدة إذ ليس في الكالم فعيل بفتح الفاء.

 ..[14هم (، ص1389، 2، جدار الكتب العممية، )بيروت، ن من وجوم اإلعراب والقراءاتالرحم
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َِ لفػظ }  قػالوفقرأ  (12 َٰ ى َُ ِٔي وال خيفػى اؼبػد  مكسػورة بعػد األلػف؛ بليػادة مهػلة ،مػن البقػرة 98{ آيػة  َو
َُ  )ىكذا: ، اؼبتصل ِٔي  (. َِ  ِٔــَٰٓ َو

 ،ر البػاءػػػػػػػػػػػػػكسا بػػػػػػػػػػػػػػػػ، فقرأىعراؼمن األ 165{ آية  يۢ َِٔب اؽبملة يف قولو تعاذل: }  قالوفأسقط  (13
ٜاْ ثَِكَذاب   ، ىكػذا: )ةمػل اؽب مع حذؼوبعدىا ياء ساكنة مدية،  ُٕ َٖ َؿَْ ِي َخۡذَٗة ٱَّلَّ

َ
ـة  يۢـ ثِـَوأ َٕ ِ ث

ٜنَ  ٌُ ٜاْ َحۡىُص  .( ََكُٗ

ّٕٗ } قولو تعاذل: قالوف  قرأ (14 َٰ ٍِ ُمَل َ َت ل َٚ  بوجهُت:من مرًن،  19{ آية  ةَِأَ

َت حِلَ  )ىكذا: ، بشبداؿ اؽبملة إذل ياء مفتوحةاألوؿ:         َٛ .) 
َت  )ىكذا: ،  -كحفص- باؽبملالثاين :         َٚ  (. َِأَ

 
 من الهمز المفرد لقالوفكلمات خاصة 

ــَخ }  لفػػظقػػرأ قػػالوف   - أ يۡ
َ
بتسػػهيل  ،إذا كػػاف مصػػحوباً هبمػػلة االسػػتفهاـ ورد يف القػػرآف حيػػث{،  َرخ

ٓۡ الثانيػة، وذلػك يف: ] اؽبمػلة رََءۡحَذُس
َ
ٓۡ  ، أ رََءۡحُذ

َ
ٍَ  ، أ رََءۡحَذـ

َ
رََءيۡـَخ  ، أ

َ
وََرَءيۡـَخ  ، أ

َ
وَـَرَءۡحُذٓ ، أ

َ
[؛  أ

َر۬ىكذا ] 
َ
ُٓ  أ َر۬،  ۥۡحَذُس

َ
ُٓ أ َر۬،  ۥۡحُذ

َ
ٍَ أ َر۬،  ۡحَذ

َ
وََر۬،  يَۡخ أ

َ
وَ ،  يَۡخ أ

َ
ۥَر۬أ ُٓ  [. ۡحُذ

مث إدغػاـ اليػاء اؼببدلػة يف  ياء، ةالساكن ةاؽبمل  بشبداؿ ،مرًنمن  74آية ، { ةَورِۡءيّٗ }  لفظقرأ قالوف   - ب
 (. ةَورِّيّٗ الياء الثانية، ليصبحا ياء واحدة مشددة مفتوحة، ىكذا: ) 

َٰٓ قػرأ قػالوف }  - ت لطػالؽ [ حبػذؼ مػن ا 4مػن اجملادلػة [ و ]  2مػن األحػلاب [ و ]  4{ آيػة ]  يـِٔ ٱلَّ
ٓ  الياء بعد اؽبملة، ىكذا: } ٓ }  -{؛ كبػو: ءِ ٱَلَّ ِٔـٖ نَِّصـةٓنُِسٓۥ ءِ َوٱَلَّ ِعـيِظ  َٕ ۡ َٖ ٱل ِٔـ  َٖ {،  يَهِۡص

ٓ ؛ و } مػن الطػالؽ 4اآليػة  ُٓ ٱَلَّ ۡزَنََٰصُس
َ
َِ أ ة َصَك َٔ َهَٰذُِسٓۚۥٓ َّٛ َـّ تَ  ءِ َو َّٔ َّٖ أُ ُٛ ۡ٘ ِٔ مػن  4اآليػة ، 1{ُروَن 

 .األحلاب

ــ}  لفػػظ  قػػالوفقػػرأ  - ث ٓۡ َهَٰٓ ُٗذ
َ
مهػػا  –] وقػػد ورد يف موضػػعُت بػػآؿ عمػػراف  ،ورد يف القػػرآفحيػػث ، { أ

[،   – 38اآليػػة  –، وموضػػع يف ؿبمػػد – 119اآليػػة  –، وموضػػع يف النسػػاء – 119و  66اآليػػة 
ُٓ ٝةَهَٰٓ  ىكذا: )، بتسهيل اؽبملةقرأه  عنػد التوسػط والقصػر يف األلػف  )حػاؿ الًتكيػب( فيجوز ،( ۥُٗذ

اؼبػد اعبػائل ، وأما يف حاؿ قصر -سواء قبل ىذا اللفظ أـ بعده- د اعبائل اؼبنفصلاؼببتوسط  القراءة
ؼبنفصػػػل اإذاً: مػػػع قصػػػر  فيكػػػوف لنػػػا القصػػػر فقػػػط يف ىػػػذا اللفػػػظ، -يف غػػػَت ىػػػذا اللفػػػظ- اؼبنفصػػػل

ــ)يكػػوف لنػػا يف  ُٓ ٝةَهَٰ ــ)ؼبنفصػػل يكػػوف لنػػا يف االقصػػر فقػػط، أمػػا مػػع توسػػط  (ۥُٗذ ُٓ ٝةَهَٰٓ التوسػػط  (ۥُٗذ

                                                 
 .لحا  وحذح ،اموفتحه والهاء وتشديد الظاء ،بفتح التاء)ُتَظاِهرون(  قالونقرأ  1
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ُٓ ٝةَهَٰ ) قصػرب يتضح فبػا سػبق أف قػالوف يقػرأ والقصر،  اؼبػد اعبػائل اؼبنفصػلمػع قصػر  وىػو اؼبقػدـ (ۥُٗذ
ُٓ ٝةَهَٰٓ بتوسط )، و وتوسطو  .فقط اؼبد اعبائل اؼبنفصل توسط مع (ۥُٗذ

 
ُٓ ٝةَهَٰٓ تقدـ اؼبد اعبائل اؼبنفصل على ])   ( [ۥُٗذ

وَََل َتۡكٌُِْٜنَ كبو } 
َ
ٖ  َبۡكِدهِۦٓۚٓ أ ِٔ  

ُٓ ٝةَهَٰٓ  ٦٥ إَِلَّ  .آؿ عمرافمن  66{ آية ۥ ُٗذ
ُٓ ٝةَهَٰٓ                                َبۡكِدهِۦٓۚٓ                                               ۥُٗذ

ُٓ ٝةَهَٰٓ ]ّىؾ                     مد منفصل )صلة كبرى(               األوجو الجائزة     [ۥُٗذ
 قصر                                              قصر                      -:1
 توسط                                توسط                    -:2
 قصر                     توسط                                  -:3
 

ُٓ ٝةَهَٰٓ ] اؼبد اعبائل اؼبنفصل على تقدـ)   ( 1على ميم اعبمع [ۥُٗذ
ٖ  َبكۡ كبػو }  ِٔ وَََل َتۡكٌُِْٜنَ إَِلَّ 

َ
ُٓ ٝةَهَٰٓ  ٦٥ ِدهِۦٓۚٓ أ ُٓ ُٗذ ُؤََلٓءِ َحََٰضۡضُذ ُٓ ۥ َهَٰٓ ة َُّس َٕ ٓٞ ۥ ذِي مػن  66{ آيػة  ۥ ثِِٙۦ ِقْۡـ

 .آؿ عمراف
ُٓ ٝةَهَٰٓ               َبۡكِدهِۦٓۚٓ                             ُٓ ٝةَهَٰٓ         ۥُٗذ ُؤََلٓءِ     ۥُٗذ ُٓ ]    َهَٰٓ ُٓ  ۥ َحََٰضۡضُذ  [ۥَُّس

ُٓ ٝةَهَٰٓ ]ّىؾ    مد منفصل )صلة كبرى(     لجائزةاألوجو ا  ميم جمع        مد منفصل      ميم جمع   [ۥُٗذ
 عدـ   عدـ        قصر                       قصر                قصر            -:1
 صلةقصر                     صلةقصر                             قصر           -:2
 عدـ             توسطعدـ                   توسط               توسط          -:3
 توسط               توسط            صلة      توسط             صلة           -:4
 توسط                قصر             عدـ      توسط             عدـ          -:5
 قصر             صلة      توسط             صلة          توسط                -:6
 
 
 
 

                                                 
ُؤََلٓءِ لم أذكر المد الجائز المنفصل الموجود في ) 1  المقط . (  نه يأخذ نفس حكم مد الصمة الكبرى الموجود أوَهَٰٓ
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ُٓ ٝةَهَٰٓ تقدـ ])   1( اؼبد اعبائل اؼبنفصل ميم اعبمع على على [ۥُٗذ
ُٓ ٝةَهَٰٓ كبو }  ُؤََلٓءِ  ۥُٗذ ُٓ َهَٰٓ ُٓ َجََٰدتۡلُ ُٛ ۡ٘ ۡجَية ۥۥ َخ ةِ ٱلُّ َٰٜ َي  من النساء. 119{ آية  ِف ٱۡۡلَ

ُٓ ٝةَهَٰٓ                                ُٓ ٝةَهَٰٓ             ۥُٗذ ُؤََلٓءِ             ۥُٗذ ُٓ ]               َهَٰٓ ُٓ َجََٰدتۡلُ ُٛ ۡ٘  [ۥۥ َخ

ُٓ ٝةَهَٰٓ ]ّىؾ           األوجو الجائزة  مد منفصل              ميم جمع          ميم جمع       [ۥُٗذ
 صر                   عدـعدـ                   ق               قصر                -:1
 عدـ                   توسطعدـ                                 قصر                -:2
 صلة                   قصر                   صلة               قصر               -:3
 صلة                  صلة                  توسط                قصر               -:4
 عدـ      توسط              عدـ                  توسط                           -:5
 صلة        توسط              صلة                  توسط                          -:6
 
 
 

حػػػسػػػػػػػػب  قػػػالوفلإلمػػػاـ  ةواحػػػٍد، خػػػر ج ىػػػذه اآليػػػالتالػػػيػػػػػػػة علػػػى نَػَفػػػػػػػٍس  ةعلػػػى فػػػرض قػػػراءة اآليػػػػػػػػ -:0تمػػػرين
ٗزَِِّخ }  القاعدة العامة اؼبػػػتبعة للتخػريج يف علػم القػراءات ؟.

ُ
ةٓ أ َٔ رََۣو ٜۡ َٰحُ ٱتلَّ وَـََل  ى

َ
ٖ  َبۡكـِدهِۦٓۚٓ أ ِٔـ  

ُِ إَِلَّ جِني َوٱۡۡلِ
ُٓ ٝةَهَٰٓ  ٦٥ َتۡكٌُِْٜنَ  ُٓ ُٗذ ُؤََلٓءِ َحََٰضۡضُذ ُٓ ۥ َهَٰٓ ة َُّس َٕ ٓٞ ۥ ثِِٙۦ قِ ۥ ذِي  .آؿ عمرافمن  66آية  2{ ْۡ

 
حػػػسػػػػػػػػب  قػػػالوفلإلمػػػاـ  ةالتالػػػيػػػػػػػة علػػػى نَػَفػػػػػػػٍس واحػػػٍد، خػػػر ج ىػػػذه اآليػػػ ةعلػػػى فػػػرض قػػػراءة اآليػػػػػػػػ -:2تمػػػرين

ُٓ }  القاعػدة العامػة اؼبػػػتبعة للتخػريج يف علػػم القػراءات ؟. ٘ــُذ َُ َٰــِخ  إِن  ُٓ ٱٓأۡلَ  ــة َُّســ َّ٘  ١١٨ ۥ َتۡكٌُِْــٜنَ ًَــۡد ثَحَّ
ُٓ ٝةَهَٰٓ  ُٓ ُٗذ ُٛ ْوََلٓءِ ُُتِجَُّٜج

ُ
ُٓ ۥٓ أ َُِتَِٰت ُكِِّٙۦۥ َوََل ُُيِجَُُّٜٗس َُٜ٘ن ثِٱّۡ ِٔ  .آؿ عمرافمن  119آية  3{ ۥ َودُۡؤ

 
 
 
 
 

                                                 
ُٓ لم أذكر ميم الجم  الموجودة في ) 1 ُٓ َجََٰدتۡلُ ُٛ ۡ٘ ُٓ ٝةَهَٰٓ (  نها تأخذ نفس حكم ميم الجم  الموجودة في لفظ )ۥۥ َخ  (.ۥُٗذ
رَۣل ت فل )رعاك ا(، عن وجهي لفظ ) 2 ٜۡ َٰحُ ٱتلَّ  (.ى
ُٓ ٝةَهَٰٓ ل ت فل )رعاك ا(، عن ا وجه الثالثة الموجودة في ميم لفظ ) 3  (  ن ما بعدها همزة قط .ۥٓ ُٗذ
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 حكم لفظ ) النبي (
، أي هبمػػل بعػدىا متحركػةبتخفيػف اليػاء مػع إسػػكاهنا، وزيػادة مهػلة قػرأ قػالوف لفػظ النػيب ومػا تصػػرؼ منػو،      

 َٖ  ۧٱجلَّجِـّيِ ،  ٱجلَّبِيُّٜنَ  كبػو: ) اً (، أو صبع مذكر ساؼب ٱجلَِّبُّ ،  َِٗبّ  سواء كاف ىذا اللفظ مفرداً كبو: )  )اللفظ(،
ــةٓءَ  (، أو صبػػع تكسػػَت كبػػو ) ۢنجَِي

َ
َّٜةَ (، وأيضػػاً لفػػظ )  ٱَۡأ ــ ــِبٓ ( ىكػػذا: }  ٱجلُُّج ــِبٓ ،  ء  َٗ ــ ، ءُ ٱجلَّ ،  ٜنَ  ٔـُ ٱجلَّبِيٓ

ۢنجِ ،  َٖ  ۧـ ِٔـٱجلَّبِيٓ 
َ
ٜٓ ،  ةٓءَ بَ ٱَۡأ  {. ةَ ءَ ٱجلُُّج

 فيصبح اؼبد يف ىذا اللفظ من قبيل اؼبد اؼبتصل، فيمد دبقدار أربع حركات.

َرادَ موضعي سػورة األحػلاب ومهػا: )  باستثناءوىذا ينطبق على صبيع القرآف 
َ
ِ إِۡن أ َّ٘ـِبّ ة لِْ َٛ َجۡخ َجۡىَصـ َٚ (  إِن َو

ِ مػن األحػلاب، و )  51آية  ة ٱَّلَّ َٛ حُّ
َ
د ِ َيَٰٓ ٜاْ ُبُيَٜت ٱجلَِّبّ ٜاْ ََل دَۡدُخُْ ُ٘ َٔ َٖ َءا ُٓ ي ن يُۡؤَذَن َُّس

َ
ٓ أ  مػن 53( آيػة  ۥإَِلَّ

: بتخفيػػف اليػػاء مػػع إسػػكاهنا، وزيػػادة مهػػلة مكسػػورة حسػػب منهجػػو السػػابق أي وقفػػاً ، حيػػث يقرؤمهػػا األحػػلاب
مػػػػذىب قػػػػالوف يف اؽبمػػػػلتُت وعلػػػػة ىػػػػذا االسػػػػتثناء أف كحفػػػػص؛   باليػػػػاء اؼبشػػػػددةأمػػػػا وصػػػػالً فيقرؤمهػػػػا ؛ 1بعػػػدىا

التسػػػهيل، حيػػػث أبػػػدؿ اؽبمػػػلة األوذل يػػػاًء  اإلبػػػداؿ بػػػدؿ قػػػالوف اؼبكسػػػورتُت ىػػػو تسػػػهيل اؽبمػػػلة األوذل، فارتػػػأى
 بياء مشددة مكسورة حاؿ الوصل. ة ىذا اؼبوضعوأدغم الياء اليت قبلها فيها، فتكوف قراء

 وكحفص وصاًل.  باؽبمل وقفاً،ُت السابقُتإذاً فاإلماـ قالوف يقرأ اؼبوضع

ۢنجِ يف كبػػو )  -:مالحظػة
َ
( اؼبػػد ىنػا مػػد متصػػل ومػػد بػػدؿ ولكػػن اؼبػد اؼبتصػػل مقػػدـ ألنػػو أقػػوى، أمػػا يف  ةٓءَ َبــٱَۡأ

( ففيهمػا نوعػاف مػن اؼبػد، مهػا: مػد متصػل يف اليػاء الػيت قبػل اؽبمػلة، أمػا يف الػواو  َٖ  ۧـ ِٔـٱجلَّبِيٓ ،  ٜنَ  ٔـُ ٱجلَّبِيٓ  كبػو )
 ، وعارض للسكوف وقفاً.وصالً  بدؿالملة ففيهما مد  بعد اؽبُتوالياء اللت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ساكنة  جل الوقح.همزة ل يخفى أنها تصبح  1
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 باب الهمزتين من كلمة واحدة
إذا اجتمعػػت مهلتػػاف يف كلمػػة واحػػدة، فػػاألوذل مهػػلة اسػػتفهاـ ودائمػػاً تكػػوف مفتوحػػة وؿبققػػة عبميػػع القػػراء،      

 .والثانية إما مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة

 .إدخاؿ ألف بُت اؽبملتُتمع  ىو تسهيل اؽبملة الثانية بُت بُتمن كلمة يف اؽبملتُت  قالوفومذىب اإلماـ 

ٓۡ  ]ف مفتػػوحتُت، كبػػو ااؽبملتػػ كانػػت  إذا كانػػت الثانيػػة مفتوحػػة أيإذف       ُٛ ــَذۡرَت ٗ
َ
ِلُ ،  َءأ

َ
فتسػػهل الثانيػػة  [ َءأ

ُٓ ٝاَٰء ىكػػػذا: ] بػػػُت اؽبمػػػلة واأللػػػف، ُٛ ـــَذۡرَت ِۡ وذلػػػك يف: ] } ومة، وإذا كانػػػت الثانيػػػة مضػػػم [ ِلُ ٝاَٰء،  ۥٗ ـــ ًُ
ۡي  
ُؤَٗبُِّبُسٓ ِِبَ

َ
ۖۡ  أ ۡٓ ُِس َّٰ ِٖ َذ ۚٓ مػن آؿ عمػراف، }  15{ آيػة  ّٔ َ٘ة ٖ  ثَۡحِ٘ ِٔ ُر  َۡ ُءٗزَِل َقَْۡيِٙ ٱَّّلِ

َ
مػن ص،  8{ آيػة  أ

َ٘ـة}  ٖ  ثَۡحِ٘ ِٔـ ُر َقَْۡيِٙ  َۡ ُءِِّۡقَ ٱَّّلِ
َ
اؽبمػلة ، فتسػهل الثانيػة بػُت ؽبػا يف القػرآف 1مػن القمػر [ وال رابػع 25{ آيػة  أ

َٰ  ىكذا: ]والواو، 
َ
ُٓ ۪و  أ َٰ ،  ۥَٗبُِّبُس

َ
َٰ ،  ٗزَِل ۬۬ أ

َ
َّ٘ة ]وإذا كانت الثانية مكسػورة، كبػو [،  ِِّۡقَ ۬۬ أ ِ ن

َ
ٓۡ ،  أ َُّ٘س ِ ن

َ
َّٖ ،  أ ِ ن

َ
 أ

نِۡىكً ، 
َ
َٰ  ، ىكػذا: ]فتسهل الثانية بُت اؽبملة واليػاء [ أ

َ
َٰ ،  َّ٘ةـ۫ى أ

َ
ُٓ ـ۫ى  أ َٰ ،  ۥَُّ٘س

َ
َٰ ،  َّٖ ۫ىـ أ

َ
 خيفػى أّف  ، وال[ ۡىكً ـ۫ىـ أ

 .ألف بُت اؽبملتُتمع إدخاؿ ُتسه ل كل األلفاظ السابقة 
 

 -تنبيهات:
  :حّٗ  }يف قولو تعاذل َّٕ ِ ن

َ
لقالوف تسهيل اؽبملة الثانية فقػػط دوف إدخػاؿ ألػف، ىػػػػػػػكذا:  { 2أ

(  
َ
حّٗ ۫ىأ َّٕ .) 

  { :يف قولػو تعػػاذل ٓۚ ۡٓ ــ ُٛ ٌَ ُِٛدواْ َخْۡ َشــ
َ
بليػػادة مهػػلة  مػػن اللخػرؼ، فػػشف قػػالوف قػػرأ 19{ آيػػة  أ

 ،تسػهيل اؽبمػلة الثانيػة مػن غػَت إدخػاؿاألوؿ:  وجهػاف:مث لػو  ؛مضمومة بعػد اؽبمػلة األوذل

                                                 

ۚٓ  }هناك موض  راب  لقالون هو قوله تعالى:  1 ۡٓ ُٛ ٌَ ْۡ ْ َخ ُِٛدوا َش
َ
وسيأتي الحديث عنه في  من الزخرح، 19آية {  أ

 التنبيهات.
حّٗ التسهيل فقط في ) لقالون 2 َّٕ ِ ن

َ
قال الصفاقسي في كتابه غيث النف : "وأّما ت ز(، أما وجه اإلبدال فميس من طري  الحر أ

ن كان صحيحًا متواترًا فال ُيقرأ به من طري  الشاطبّي  ّنه نسبه إلى النحويين يعني  أبدالها ياًء محضة فهو وا 
وقال ردًا عمى الزمخشرّي في الكشاح: "وأما التصريح بالياء فميس بقراءة "، معظمهم ولم أقرأ به من طريقه عمى شيخنا

وهذا مبال ة منه والصحيح ثبوت " يه:ابن الجزرّي ردًا عم قال. "ول يجوز أن تكون ومن صرح به فهو لحن محرح
كل الوجوم الثالثة أعني التحقي  وبين بين والياء المحضة عن العرب وصحته في الرواية كما ذكرنام عمن تقدم ولكل 

 ،ابن اعبلري، النشر يف القراءات العشر. ربقيق/ علي ؿبمد الضباع ،ؿبمد ؿبمد] انظر: .وجه في العربية سائغ قبوله وا أعمم"
 [.381، صىػ (1427، 1ج ،اؼبطبعة التجارية الكربى ،القاىرة)
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 ىكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: ) 
َ
ْ ٝا أ ُِٛدوا ــــ تسػػػػهيل اؽبمػػػػلة الثانيػػػػة مػػػػع إدخػػػػاؿ ألػػػػف بػػػػُت ، الثػػػػاين: 1( ۡش

َٰ ، ىكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا: )ُتػػػػلتػػػػػػاؽبم
َ
ْ ٝا  أ ُِٛدوا  .2(ۡش

  { :يف قولػو تعػاذل ٜٓ ُ ۚٓ َوًَةل َٜ ـ ُٚ ۡم 
َ
َ٘ة َخۡيٌ أ ُذ َٛ ِ َٰل

َ
مػن اللخػرؼ، فػشف قػالوف حقػق  58{ آيػة  اْ َءأ

َ٘ة ٝاءَ األوذل وسهل الثانية وأبقى الثالثة مبدلة كما ىي، ىكذا: )  ُذ َٛ ِ  (. َٰ۬ل

  ۡن َءا}  قولػو تعػاذل:يف
َ
َِ أ ۥ ثِـِٙۦ َرۡجـ ُٓ ٘ـُذ َٔ ُن َءا ٜۡ ۖۥۡ ًَةَل وِرَۡق ُٓ مػن  123{ آيػة  َذَن َُّسـ

ألف أصػػػػػل ىػػذه الكلػػػػمػػػػػػػة ىػػو ) مهػػلة اسػػتفهاـ وىػػي علػػى األصػػل،  قػػالوفيليػػد األعػػراؼ، 
أبدلت ألفػاً وىػي فػاء أأأمنتم ( أي بثالث مهلات، األوذل والثانية مفتوحتاف والثالثة ساكنة 

الثػػة ألفػاً، وذلػػك وصػػالً ومػػذىب قػالوف أنػػو حيقػق األوذل ويسػػهل الثانيػػة ويبػدؿ الث، الكلمػة
ۥ ۬۬ ءَ  )ىكذا:  وابتداًء، ُٓ ُ٘ذ َٔ  .( ا

  ۖۥۡ }  قولو تعػاذل:يف ُٓ ۡن َءاَذَن َُّسـ
َ
َِ أ ۥ ََلُۥ َرۡج ُٓ ُ٘ذ َٔ يليػد مػن الشػعراء،  49{ آيػة  ًَةَل َءا

ألف أصػػػػػػل ىػػػذه الكلػػػػمػػػػػػػػة ىػػػو ) أأأمنػػػتم ( أي مهػػػلة اسػػػتفهاـ وىػػػي علػػػى األصػػػل،  قػػػالوف
 ،أبػػػدلت ألفػػػاً وىػػػي فػػػاء الكلمػػػة والثانيػػػة مفتوحتػػػاف والثالثػػػة سػػػاكنة بػػػثالث مهػػػلات، األوذل

، ق األوذل ويسػػهل الثانيػػة ويبػػدؿ الثالثػػة ألفػػاً، وذلػػك وصػػالً وابتػػداءً قػػحيأنػػو  قػػالوف ومػػذىب
ۥ۬۬ ءَ )ىكذا:  ُٓ ُ٘ذ َٔ  .( ا

  ۡن َءاَذنَ }  قولو تعاذل:يف
َ
َِ أ ۥ ََلُۥ َرۡج ُٓ ُ٘ذ َٔ ۖۥۡ  ًَةَل َءا ُٓ  قػالوفيليػد  من طو، 71{ آية  َُّس

ألف أصػػػػػػل ىػػذه الكلػػػػمػػػػػػػة ىػػو ) أأأمنػػتم ( أي بػػػثالث مهػػلة اسػػتفهاـ وىػػي علػػى األصػػل، 
ومػػذىب  ،أبػػدلت ألفػػاً وىػػي فػػاء الكلمػػةمهػػلات، األوذل والثانيػػة مفتوحتػػاف والثالثػػة سػػاكنة 

 )ذا: ىكػ قالوف أنو حيقػق األوذل ويسػهل الثانيػة ويبػدؿ الثالثػة ألفػاً، وذلػك وصػالً وابتػداًء،
ُٓ ۬۬ ءَ  ُ٘ذ َٔ  .( ۥا

  { :ۥٓۖۡ ءَ يف قولو تعػاذل ُٙ َُٰذ َْۡخ َءاَ  ََل وُّطِ ٜۡ َ ٜاْ ل ُ ةل ٌَ ٞ  ٝاَّّ ٞ وََقـَرِ ّ مػن فصػلت،  44{ آيػة  ۡقَضِمّ
علػػى أصػػل منهجػػو،  ، وذلػكألػف بػػُت اؽبمػػلتُتفػشف قػػالوف سػػهل اؽبمػلة الثانيػػة مػػع إدخػػاؿ 

 (. ۡقَضِمّٞ ٝا َٰءىكذا: ) 

 
 
 

                                                 
 ل يخفى إسكان الشين. 1
 ل يخفى إسكان الشين. 2
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 ررفصل في االستفهاـ المك
 ورد االستفهاـ اؼبكرر يف القرآف الكرًن يف أحد عشر موضعاً يف تسع سور، كالتارل:

ءَِّٗة َِِّف َخْۡي   َذَكَضتٞ ِإَون َتۡكَضۡت قولػو تعػاذل: }  .1
َ
َٰثًة أ َّ٘ة دَُر َُ ءَِذا 

َ
ٓۡ أ ُٛ ُ ل ٜۡ مػن  5{ آيػة  َصِديٍد   ًَ

 الرعد.

ُٓ  َذَكَضتٞ ِإَون َتۡكَضۡت  } :لقالوفويُقرأ  ُٛ ُ ل ٜۡ َٰ  ۥٓ ًَ
َ
َٰثًة  َذا۬۬  أ َّ٘ة دَُر  {. َصِديٍد   َِِّف َخْۡي   إَِّٗةَُ

 قولو تعاذل: }  .2
َ
ٜٓاْ أ ُ ّٕٗ َوًَةل َّ٘ة ِقَظَٰ َُ ًَٰذـءَِذا   ة ة َوُرَف

َ
ـءِ أ ٌّٗ ۡجُكٜزُـَٜن َخْۡ َٕ َ ة ل مػن  49{ آيػة  اة َصِديـدّٗ َٗـّ

 اإلسراء.

ّٕٗ قولو تعاذل: }  .3 َّ٘ة ِقَظَٰ َُ ءَِذا 
َ
ٜٓاْ أ ُ َٕ ة َوًَةل َ ة ل ءَِٗـّ

َ
ًَٰذـة أ ـَوُرَف ٌّٗ مػن  98{ آيػة  اة َصِديـدً ۡجُكٜزُـَٜن َخْۡ

 اإلسراء.

ٜٓاْ قولو تعاذل: }  .4 ُ  ًَةل
َ
َّ٘ة دَُراثّٗ ءِ أ َ٘ة َوُك ِٔۡذ  ة ًٕ ة وَِقَظَٰ َذا 

َ
ۡجُكٜزُٜنَ أ َٕ َ  من اؼبؤمنوف. 82{ آية  ءَِّٗة ل

ءَِذا قولػو تعػاذل: }  .5
َ
َٖ َزَىُرٓواْ أ ِي َٰثّٗـَوًَةَل ٱَّلَّ َّ٘ة دَُر َُ ٓ َّ٘ـة ة َوَءاثَة ِ ن

َ
ۡخرَُصـٜنَ ُؤَٗـةٓ أ ُٕ َ مػن  67{ آيػة  ل

 النمل.

َٖ َزَىُرٓواْ إَِذا }  ويُقرأ لقالوف: ِي َٰثّٗ َوًَةَل ٱَّلَّ َّ٘ة دَُر َُ ٓ َٰ ُؤَٗةٓ ة َوَءاثَة
َ
ۡخرَُصٜنَ  َّ٘ةـ۫ى أ ُٕ َ  {. ل

ظَ قولو تعاذل: }  .6
َ
ٖۡ أ ِٔ ة  َٛ ِ ُسٓ ث ٌَ ة َشَج َٔ دَُٜن ٱَّۡفَِٰعَشَح 

ۡ
ٓۡ تَلَد ِِٔٙۦٓ إَُِّٗس ٜۡ ٌَ ِ َٖ  د  َولًُٜؼة إِۡذ ًَةَل ّ ِـ ّٔ

َِٕي  َ دَُٜن ٱلرَِّصةَل  ٢٨ٱَّۡعَْٰ
ۡ
ٓۡ تَلَد َُّ٘س ِ ن

َ
 من العنكبوت. 29 ،28{ اآليتاف  أ

ِِٔٙۦٓ إَِّٗ }  ويُقرأ لقالوف: ٜۡ ٌَ ِ ُٓ َولًُٜؼة إِۡذ ًَةَل ّ ُٓ  ۥُس ُس ٌَ ة َشَج َٔ دَُٜن ٱَّۡفَِٰعَشَح 
ۡ
َظد   ۥتَلَد

َ
ٖۡ أ ِٔ ة  َٛ ِ َٖ  ث ِـ ّٔ

َِٕي  َ َٰ  ٢٨ٱَّۡعَْٰ
َ
ُٓ ـ۫ى أ   ۥَُّ٘س

ۡ
 {. دَُٜن ٱلرَِّصةَل تَلَد

ِۚ قولو تعاذل: }  .7 ِض
َ
َ٘ة ِف ٱَۡأ ءَِذا َعَْْۡ

َ
ٜٓاْ أ ُ  َوًَةل

َ
 من السجدة. 11{ آية  َصِديد   ءَِّٗة َِِّف َخْۡي  أ

ۡجُكٜزُٜنَ قولو تعاذل: }  .8 َٕ َ ءَِّٗة ل
َ
ة أ ًٕ َّ٘ة دَُراثّٗة وَِقَظَٰ َ٘ة َوُك ِٔۡذ ءَِذا 

َ
 من الصافات. 16{ آية  أ

ءَِذا قولو تعاذل: }  .9
َ
ُٜ٘نَ أ ِدي َٕ َ ءَِّٗة ل

َ
ة أ ًٕ َّ٘ة دَُراثّٗة وَِقَظَٰ َ٘ة َوُك  من الصافات. 53{ آية  ِٔۡذ

ۡجُكٜزُـٜنَ قولػو تعػاذل: }  .11 َٕ َ ءَِّٗة ل
َ
ة أ ًٕ َّ٘ة دَُراثّٗة وَِقَظَٰ َ٘ة َوُك ِٔۡذ نَِذا 

َ
ٜلَُٜن أ ٌُ ٜاْ َح مػن  47{ آيػة  َوََكُٗ

 الواقعة.

ۡرُدوُدوَن ِف قولػو تعػاذل: }  .11 َٕ َ ءَِّٗة ل
َ
ٜلَُٜن أ ٌُ ِـَرةّٗ  ١٠ ٱۡۡلَةوَِرةِ َح َِّ ـة  ّٕٗ َّ٘ـة ِقَظَٰ َُ ءَِذا 

َ
{ اآليتػاف  أ

 من النازعات. 11، 11
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 االستفهاـ اؼبكرريف  قالوفمذىب 
النمػػل  يإال موضػػع، يف صبيػػع اؼبواضػػع السػػابقةالثػػاين اللفػػظ اإلخبػػار يف و يف اللفػػظ األوؿ باالسػػتفهاـ  قػػالوفقػػرأ 

مػع  وال خيفػى أصػلو يف تسػهيل اؽبمػلة الثانيػة وؿ واالستفهاـ يف الثاين،باإلخبار يف األ االعنكبوت، فشنو يقرؤمهو 
 .إدخاؿ ألف بُت اؽبملتُت

 
 
 
 

 القادـ امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( لقاء) ال
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 باب الهمزتين من كلمتين
األوذل يف آخػػر الكلمػػة ف يف كلمتػػُت، حبيػػث تكػػوف اؽبمػػلة اف وصػػالً الواقعتػػامهػػا مهلتػػا القطػػع اؼبتجاورتػػ تعريػػف:

 األوذل واؽبملة الثانية يف أوؿ الكلمة الثانية.

وقلنػػا وصػػاًل: ألنػػو يف حػػػاؿ الوقػػف ال تعتػػرباف مهػػلتُت متجػػػاورتُت، ألف الوقػػف علػػى اؽبمػػلة األوذل أسػػػقط      
 شرط التقائهما.

 ومها قسماف، اؽبملتاف اؼبتفقتاف يف اغبركة، واؼبختلفتاف يف اغبركة.

 مزتاف المتفقتاف في الحركة:اله -أواًل:
ۡمُرَٗة}  :ومها إما مفتوحتاف كبو     

َ
ٙٞ }  :{، وإما مكسػورتاف كبػو َصةَٓء أ ٰـَ ةٓءِ إَِل َٕ {، وإمػا مضػمومتاف  ِف ٱلصَّ

ٍَ }  :كبو ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
ۚٓ أ ۡوحِلَةُٓء

َ
 .القرآفمن األحقاؼ، وال ثايَن ؽبا يف  32{ آية  أ

 :التارل حسب اؼبتفقتُت يف اؽبملتُت ومذىب قالوف

 اؼبفتوحتاف: (1

وىػػو - القصػػر :اؽبمػػلة األوذل مػػع ربقيػػق الثانيػػة، ولػػو يف حػػرؼ اؼبػػد السػػابق قػػالوفأسػػقط 
ۥصَ }  :والتوسط، وذلك كبو  -اؼبقدـ ُٓ ُٛ َصُْ

َ
َظدٞ ،  ةَٓء أ

َ
 {. َصةَٓء أ

كبػػو قولػػػو  ،(باإلسػػػقاط)إذا اجتمػػع مػػػد منفصػػل وآخػػػر مػػد متصػػل مغػػػَت اؽبمػػل  مالحظػػة:
َٰٓ }  :تعػاذل ٓۡ ََل ُحَىّرُِؼٜنَ  َظّتَّ ُٚ َ٘ة َو ُٙ رُُشُْ ۡذ َٜذَّ ُٜۡت دَ َٕ ۡ ُٓ ٱل َظَدُز

َ
مػن  61آيػة  { إَِذا َصةَٓء أ

 ،د اؼبتصػػل علػػى األصػػلوجهػػاف: توسػػط اؼبػػ ،، فيكػػوف لقػػالوف علػػى قصػػر اؼبنفصػػلاألنعػػاـ
اؼبػػد وقصػػر اؼبػػد اؼبتصػػل بسػػبب التغيػػَت اغباصػػل وىػػو إسػػقاط اؽبمػػلة، أمػػا إذا وس ػػط القػػارئ 

 اً ، فيتعػػػػُّت عليػػػػو توسػػػػط اؼبتصػػػػل، ألف سػػػػبب اؼبػػػػد اؼبتصػػػػل وإف كػػػػاف ُمغػػػػَتّ ؼبنفصػػػػلاعبػػػػائل ا
فػػال يصػػح مػػد األضػػعف مػػع قصػػر  ،اؼبػػد اعبػػائل اؼبنفصػػلباإلسػػقاط فهػػو أقػػوى مػػن سػػبب 

 األقوى.
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 ( [باإلسقاط]غَت اؽبمل اؼبتصل اؼبد على اؼب اؼبد اعبائل اؼبنفصلتقدـ ) 
ۡمرُ كبو } 

َ
َٰٓ إَِذا َصةٓ أ ةَظّتَّ َٛ ِۡ ذِي َ٘ة ٱّۡمِ ُُّٜ٘ر ًُْۡ  من ىود. 41{ آية  َٗة َووَةَر ٱتلَّ

                                   َٰٓ ۡمُرَٗة                                    َظّتَّ
َ
   َصةٓ أ

 متصل مغير الهمز ]باإلسقاط[                     مد جائز منفصل           األوجو الجائزة
  اإلسقاط مع القصر                  قصر                        -:1
 اإلسقاط مع التوسط                 قصر            -:2
                 اإلسقاط مع التوسط                 توسط                 -:3
 

 ( اؼبد اعبائل اؼبنفصلعلى  غَت اؽبمل ]باإلسقاط[اؼباؼبد اؼبتصل تقدـ ) 
وَن وَصَ }  كبو َ٘حِ يَۡصَذبِِۡشُ ِدي َٕ ۡ ُِ ٱل ۡٚ

َ
ُؤََلٓءِ َعۡيِِف وَََل َتۡىَغُعٜنِ  ٦٧ةَٓء أ  من اغبجر. 67{ آية  ًَةَل إِنَّ َهَٰٓ

ُِ وَصَ                                    ۡٚ
َ
ُؤََلٓءِ                                       ةَٓء أ    َهَٰٓ

   مد جائز منفصل                   لهمز ]باإلسقاط[  متصل مغير ا        األوجو الجائزة
 قصر                                   اإلسقاط مع القصر               -:1
 قصراإلسقاط مع التوسط                                           -:2
 توسط                              اإلسقاط مع التوسط              -:3
 
 

حػػػسػػػػػػب القاعػدة  قػالوفلإلمػاـ  ةالتالػػػيػػػػػة علػى نَػَفػػػػػٍس واحػٍد، خػر ج ىػذه اآليػ ةعلى فرض قراءة اآليػػػػػػ -تمرين:
ُٓ }  العامة اؼبػػتبعة للتخريج يف علم القػراءات ؟. ُٚ ُر َصّمّٗ  وَإَِذا  ۥٓ َوَلَِٰسٖ يَُؤّخِ ُّٔ   ِ َص

َ
ۥإََِلَٰٓ أ ُٓ ُٛ َصُْ

َ
َ وَإِنَّ  َصةٓ أ ٱَّللَّ

 من فاطر. 45{ آية  ََكَن ثِكَِجةدِهِۦ ثَِطَي ا
 

 ف:اف واؼبكسورتااؼبضمومت (2

 :-للهمػلة األوذل السػابق-اؽبمػلة األوذل مػع ربقيػق الثانيػة، ولػو يف حػرؼ اؼبػد  قػالوفسهل 
ةٓءِ إََِل }  :والقصػػر، وذلػػك كبػػو -قػػدـوجػػو اؼبوىػػو ال- التوسػػط َٕ ــ ۚٓ {، و }  ٱلصَّ ــةُٓء ۡوحِلَ

َ
أ

ْوَلَٰٓهِ 
ُ
 {. ٍَ أ
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ٜٓءِ إَِلَّ }  قولو تعاذل:ويف       يليػد وجهػاً آخػر وىػو  قػالوفمػن يوسػف، ف 53{ آيػة  ثِٱلصُّ
ىكػػػذا:  إبػػػداؿ األوذل واواً مػػػع إدغػػػاـ الػػػواو الػػػيت قبلهػػػا فيهػػػا فتصػػػَت واواً مشػػػددة مكسػػػورة

( ِ ّٜ  أوجو ىي: ةيف ىذا اؼبوضع ثالث ، فيكوف لقالوف(إَِلَّ  ثِٱلصُّ
 وسط.تسهيل األوذل مع الت 

 .تسهيل األوذل مع القصر 

 .إبداؿ األوذل واواً مع إدغاـ الواو اليت قبلها فيها فتصَت واواً مشددة مكسورة 

 

ــۡخ )  اسػػتثٍت مػػن اؽبمػػلتُت اؼبكسػػورتُت موضػػعاف مهػػا: قولػػو تعػػاذل: :0مالحظػػة َج َٚ إِن َو
ة  َٛ ِ إِنۡ َجۡىَص َِّ٘بّ َرادَ  لِْ

َ
ة من األحلاب، و )  51آية (  أ َٛ حُّ

َ
د ٜاْ َيَٰٓ ٜاْ ََل دَـۡدُخُْ ُ٘ـ َٔ َٖ َءا ِيـ ٱَّلَّ

ِ ُبُيَٜت  ٓ ٱجلَِّبّ ُٓ  إَِلَّ ن يُۡؤَذَن َُّسـ
َ
، وقػد سػبق اغبػديث عنهمػا األحػلاب مػن 53( آيػة  ۥأ

 .حكم لفظ ) النيب (يف: 
 

إذا اجتمػػع مػد منفصػػل وآخػػر مػػد متصػػل مغػػَت اؽبمػػل )بالتسػػهيل(، كبػػو قولػػو  :2مالحظػػة
ـــةَٓ۬وََلٓ }  تعػػاذل: َ٘ ۡب

َ
َٰ  خ َّٖ إِۡخـــَن ِٛ ِ ، فيكػػػوف لقػػػالوف علػػػى قصػػػر األحػػػلابمػػػن  55آيػػػة { ٗ

ــةٓ۬، وجهػاف: توسػػط اؼبػد اؼبتصػػل يف )وكبػػوه (َوََلٓ اؼبنفصػل يف ) َ٘ ۡب
َ
علػػى األصػػل،  وكبػوه، (خ

اؼبػد اؽبمػلة، أمػا إذا وس ػط القػارئ  تسػهيلوقصر اؼبد اؼبتصػل بسػبب التغيػَت اغباصػل وىػو 
 اً ، ألف سػػػبب اؼبػػػد اؼبتصػػػل وإف كػػػاف ُمغػػػػَتّ فيتعػػػُّت عليػػػو توسػػػط اؼبتصػػػػل ،اعبػػػائل اؼبنفصػػػل

، فػػال يصػػح مػػد األضػػعف مػػع قصػػر اؼبػػد اعبػػائل اؼبنفصػػلفهػػو أقػػوى مػػن سػػبب  التسػػهيلب
 األقوى.

 
 ( [تسهيلبال]غَت اؽبمل اؼبتصل اؼبد على اؼب اؼبد اعبائل اؼبنفصلتقدـ ) 

ۚٓ} كبو  ٓ ۡوحِلَة
َ
ِٖٔ ُدوِِٗٙۦٓ أ َٰ  َوَّۡحَس ََلُۥ  ٍَ ِف َعَل ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
جِيٍ أ ُّٔ  .األحقاؼمن  32آية  { ِ  

ۚٓ                                    ُدوِِٗٙۦٓ                                    ٓ ۡوحِلَة
َ
ٍَ  أ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
   أ

   [التسهيلمتصل مغير الهمز ]ب           )صلة كبرى( مد جائز منفصل      األوجو الجائزة
  التوسطمع  التسهيل                  قصر                        -:1
 لقصرمع ا التسهيل                 قصر            -:2
                 مع التوسط التسهيل                 توسط                 -:3
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 ( اؼبد اعبائل اؼبنفصلعلى  [تسهيلبال]غَت اؽبمل اؼبتصل اؼبد تقدـ اؼب) 
مۡ } كبػو 

َ
َٖ يَُدثُِّر ٱَۡأ ِٔ ةَٓ۬ر  َٕ م   إََِل  ٱلصَّ ٜۡ َّٓ َحۡكُرُج إحَِلِۡٙ ِف يَ ِۚ ُث ِض

َ
َ٘ح   ٱَۡأ َّۡه َش

َ
ۥٓ خ َداُرهُ ٌۡ ِٔ ونَ  ََكَن  ة َتُكـدُّ َّٕ  { ّمِ

 .السجدةمن  6آية 
ةٓ۬                                   َٕ ۥٓ                                     إََِل  ٱلصَّ َداُرهُ ٌۡ ِٔ   

 مد جائز منفصل )صلة كبرى(                [بالتسهيلمتصل مغير الهمز ]    ئزةاألوجو الجا
 التوسط                                  قصرمع  التسهيل             -:1
 توسط                                 مع التوسط التسهيل       -:2
 قصر                             القصرمع  التسهيل            -:3
 
 

 ( تسهيل[بال]غَت اؽبمل اؼبتصل اؼبد على اؼب اؼبد اعبائل اؼبنفصلتقدـ ميم اعبمع على ) 
َٜۡم كبو }  ۥ َِمِيكّٗ ََنۡ َوَي ُٓ ُٚ َهَٰٓ ُِشُ

َ
حِ أ َُ ِ ه َلَٰٓ َٕ ُٜل لِْۡ ٌُ َّٓ َج ٜاْ َحۡكُجُدونَ  ُؤََلٓ۬ة ُث ۥ ََكُٗ ُٓ  من سبأ. 41آية  1{ إِيَّةُز

ۥََنۡ                       ُٓ ُٚ َهَٰٓ          ُِشُ
َ
َهَٰٓ                    ُؤََلٓ۬أ

َ
ۥ ُؤََلٓ۬أ ُٓ ۥ                إِيَّةُز ُٓ  إِيَّةُز

 ميم جمع     [  التسهيلمتصل مغير الهمز ]ب       مد جائز منفصل  ميم جمع      األوجو الجائزة
 عدـ                 سطمع التو  التسهيل      قصر                   عدـ        -:1
 عدـ                  مع القصر التسهيل            قصر     عدـ       -:2
 عدـ         التسهيل مع التوسط           توسط     عدـ       -:3
 صلة                 التسهيل مع التوسط      قصر                   صلة        -:4
 صلة         التسهيل مع القصر                      صرق     صلة       -:5
 صلة         التسهيل مع التوسط            توسط     صلة       -:6
 
 

حػػػسػػػػػػب القاعػدة  قػالوفلإلمػاـ  ةالتالػػػيػػػػػة علػى نَػَفػػػػػٍس واحػٍد، خػر ج ىػذه اآليػ ةعلى فرض قراءة اآليػػػػػػ -تمرين:
ۚٓ }  لتخػريج يف علػم القػراءات ؟.العامة اؼبػػػتبعة ل ثَّرُِئ َجۡىِِسَ

ُ
ةٓ خ َٔ ۬ َو ٜٓ ةَرةُ  ثِٱلصُّ َّٔ

َ
ۚٓ  إِنَّ ٱجلَّۡىَس ََأ َ َٓ َرّ ِ ة رَِظـ َٔ   إَِلَّ 

 من يوسف. 53{ آية 
 
 

                                                 
ُٓ ََنۡ في: ) بالنون بدل الياءقرأ قالون  1 ُٚ ُٜل  ۬  ۥُِشُ ٌُ  (.َج
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 الهمزتاف المختلفتاف في الحركة: -ثانياً:
مضػػمومة، والثانيػػة كػػذلك،  عنػػد اجتمػػاع مهػػلتُت يف كلمتػػُت فشمػػا أف تكػػوف األوذل مفتوحػػة أو مكسػػورة أو     

 سػػت يف اغبركػػة فيبقػػى مػػن ذلػػك ، ثػػالث منهػػا تكػػوف اؽبملتػػاف متفقتػػُتفمجمػػوع ىػػذه الصػػور ىػػو تسػػع صػػور
اؼبتبقيػػػة فػػػأتى منهػػػا طبػػػس صػػػور يف  السػػػت الصػػػور ربػػػدثنا عنهػػػا يف الػػػدرس السػػػابق، أمػػػا صػػػور، ىػػػذه الػػػثالث

 ورة والثانية مضمومة.القرآف، ودل تأت الصورة السادسة، وىي إذا كانت األوذل مكس

ىػو: أف األوذل مفتوحػة والثانيػة مضػمومة أو مكسػورة، وجػاءت األوذل مضػمومة أو  القػرآفوالذي جاء يف      
مكسػػورة والثانيػػة مفتوحػػة، والصػػورة اػبامسػػة ىػػي أف األوذل مضػػمومة والثانيػػة مكسػػورة، أمػػا الصػػورة السادسػػة 

 .القرآفِت يف وىي أف األوذل مكسورة والثانية مضمومة فلم تأ

ىػػذه الصػػور اػبمػػس تنقسػػم إذل ثػػالث ؾبموعػػات، اجملموعػػة األوذل فيهػػا صػػورتاف، واجملموعػػة الثانيػػة فيهػػا      
 صورتاف، واجملموعة الثالثة فيها صورة واحدة فقط.

ومة، أما اجملموعة األوذل فتكوف الصورتاف مها على النحو التػارل: األوذل مفتوحػة والثانيػة مكسػورة أو مضػم     
وأمػػا اجملموعػػة الثانيػػة فتكػػوف الصػػورتاف علػػى النحػػو التػػارل: األوذل مضػػمومة أو مكسػػورة والثانيػػة مفتوحػػة، وأمػػا 

 اجملموعة الثالثة ففيها صورة واحدة وىي أف األوذل مضمومة والثانية مكسورة.
 

 يف اؽبملتُت اؼبختلفتُت يف اغبركة من كلمتُت قالوفمذىب 

وكانػػت األوذل مفتوحػػة، والثانيػػة مكسػػورة أو  ف يف اغبركػػة مػػن كلمتػػُتاتػػف ـبتلفامهلتػػإذا اجتمعػػت  .1
َء إََِلَٰٓ يسهل الثانية منهما، وذلك كبو: اؼبكسورة ]  قالوفمضمومة، فشف   َٓ ،  دَِِفٓ ِي َٰٚ  إِثۡـَر

َ
[،  َجَجـأ

حّٗ واؼبضمومة ]  َّٔ
ُ
َء  ، ىكػذا: ]من اؼبؤمنُت وال ثاين ؽبا يف القرآف 44[ آية  َصةَٓء أ  ،  ََلَٰ ٝادَـِِفٓ

َ
َجَجـأ

َٓ ٝا ِي َٰٚ حّٗ ٝاَصةَٓء ،  ثَۡر َّٔ ]. 

وكانػػت األوذل مضػػمومة أو مكسػػورة والثانيػػة  ف يف اغبركػػة مػػن كلمتػػُتاف ـبتلفتػػامهلتػػإذا اجتمعػػت  .2
ُٜٓء  مػػن جػػػنس حركػػػة اؽبمػػػلة األوذل، كبػػو: ] ) اً يبػػدؿ الثانيػػػة منهمػػػا حرفػػػ قػػػالوفمفتوحػػة فػػػشف   ُشـــ

ۥ   ُٓ ِٛ ِ َْٰ ۡقَم
َ
ذۡ  (، ) أ

َ
 أ
ُ
ََل َٕ ۡ ثَـًدا( ، ) ُذِٜن ٱل

َ
ـَدىَٰ )، (  ٱَّۡكَرََٰوةُ َوٱۡۡلَۡنَغةُٓء خ ۡٚ

َ
َٖ ( ، )  َهَٰٓـُؤََلٓءِ أ ِٔـ

ة َّٕ ۡو ِم
َ
ةٓءِ أ َٕ ۡ ُٜٓء ، ىكذا: ] ( [ ٱل ُٓ وَ ُش ِٛ ِ  ،  ۥ  ۡقَمَْٰ

ُ
ـََل َٕ ۡ ُؤََلٓءِ ،  َبـًداوَ َوٱۡۡلَۡنَغـةُٓء ،  ۡذُذـِٜن وَ ٱل َهٰـَ

َدىَٰ حَ  ةٓءِ ،  ٛۡ َٕ ۡ َٖ ٱل ةيَ ِٔ َّٕ  .[ ٜۡ ِم

 يف الثانية منهما وجهاف: لقالوفنت األوذل مضمومة، والثانية مكسورة، فإذا كا .3
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 تسهيل اؽبملة الثانية بينها وبُت الياء. - أ

 اإلبداؿ، أي إبداؽبا واواً خالصة مكسورة. - ب

ِۖۡ كبو: ]  َرآُء إََِل ٱَّللَّ ٌَ ُٓ ٱُّۡى ُٗذ
َ
َٗة  ،  أ

َ
ۚٓ إِۡن خ ُٜٓء َ ٱلصُّ َِ ة َمصَّ َٔ َرآُء  : ])، ىكذا[ يََشةُٓء إََِلَٰ ،  َو ٌَ  ََل ٝاٱُّۡى

َرآُء  أو ٌَ ۚٓ  ( ، ) ََّل وِ ٱُّۡى ُٜٓء ۚٓ  أو نۡ ٝاٱلصُّ ُٜٓء  .[( ََّلَٰ وِ يََشةُٓء  أو ََلَٰ ٝايََشةُٓء ، )  ( نۡ وِ ٱلصُّ
 

 ، وىو من نظم د/ أدين سويد:اؼبختلفتُت يف اغبركة من كلمتُتيف اؽبملتُت  قالوفبيت شعر خيتصر مذىب 
 تُح ااُلخرى أبدؿِ ف   فتُح ااُلوذل َسهِل      
 وكذاَؾ أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿِ    غََت فتِح سػػػػػػػػػهِل      

 ( يف هناية األصوؿ. 1)  رقم انظر أمنوذج
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 قبلها الذي باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن
 النقل لغة: ربويل وتغَت الشيء عن مكانو.

ذل السػػػاكن الػػػذي قبلهػػػا مػػػع حػػػذؼ اؽبمػػػلة للتخفيػػػف، وىػػػو لغػػػة لػػػبعض اصػػػطالحاً: نقػػػل حركػػػة مهػػػلة القطػػػع إ
 .العرب
 التالية:الثالثة بالنقل يف األلفاظ  قالوفوقد قرأ       

 ـــ}  لفػػػظ حبػػػذؼ اؽبمػػػلة الثانيػػػة ونقػػػل  ، حيػػػث قػػػرأ قػػػالوفمػػػن يػػػونس 91+  51{ اآليػػػة  َٖ َٰٔـَءٓاّۡ
 :ىي حركتها إذل الالـ، ولو يف مهلة الوصل ثالثة أوجو

، ىكػػػذا: الـػػػػوف الػػػػػػو سكػػػػػػػػ، نظػػراً للصػػػل وىألفػػاً مػػػع اإلشػػباع مهػػلة الوصػػػل ؿإبػػدا .1
{ ٓ  .{َٖ ٰـَ ـَّ٘  َءا

 بػػػالفتح ، اعتػػػداداً بالعػػػارض وىػػػو ربريػػػك الػػػالـألفػػػاً مػػػع القصػػػر مهػػػلة الوصػػػل إبػػػداؿ .2
 .{ َٖ ٰـَ ـَ٘ءاَّ ، ىكذا: } بسبب نقل حركة اؽبملة إليها

 .{ َٖ ٰـَ ـَّ٘  َءٝا، ىكذا: } مهلة الوصل تسهيل .3

إذاً لو تسهيل مهلة الوصل أو إبداؽبا ألفاً، وجيوز حاؿ اإلبداؿ اإلشػباع أو القصػر، كػّل ذلػك مػع 
 .حذؼ اؽبملة الثانية ونقل حركتها إذل الالـ

حيػػث يكػػوف يف ىػػذه اللفظػػة لقػػالوف وصػػالً فقػػط: الثالثػػة اؼبػػذكورة آنفػػاً؛ ويػػلداد لػػو حػػاؿ الوقػػف 
 وقفاً تسعة أوجو.ثالثة العارض للسكوف، فيكوف لو فيها 

  وََّلَٰ ٱ )لفظ
ُ
وََّلَٰ ( من قولو تعػاذل: }  َۡأ

ُ
ٍَ ََعًدا ٱَۡأ َْ ۡٚ

َ
حيػث قػرأ قػالوف ، نجممػن الػ 51آيػة  { أ

وََّلَٰ ٱ)لفظػػػة 
ُ
( ََعًداوعنػػػد وصػػػلها بلفظػػػة ) ،{ ََّلَٰ ؤۡ ٱَُل٘، ىكػػػذا: } هبمػػػل الػػػواو مػػػع إسػػػكاهنا (:َۡأ

مػػػع حػػذؼ مهػػػلة القطػػػع، وبشدغػػػاـ  [الػػػالـ]حركػػػة اؽبمػػلة للسػػػاكن الػػػذي قبلهػػػا وىػػو فيقػػرأ: بنقػػػل 
ـــ }ىكػػػذا: ، (ََّلَٰ ؤۡ ٱَُل٘يف الـ ) (ََعًدا)تنػػػوين  ُّّ ا  لػػػو ف(، ََّلَٰ ؤۡ ٱَُل٘ابتػػػداًء بلفظػػػة ){، أمػػػا  ََّلَٰ ـؤۡ ََعدّٗ

 ، ىي:ثالثة أوجو

 .{ ََّلَٰ ـؤۡ ٱُّ ، ىكذا: } االبتداء هبملة وصل مفتوحة مع ضم الالـ .1

الوجػو السػابق لكػن مػع حػذؼ {، أي ك ََّلَٰ ُّـؤۡ ، ىكػذا: } االبتػداء بػالـ مضػمومة .2
 .مهلة الوصل

، أي بشثبػػػػػػػات )اؿ( التعريػػػػػػػف، واؽبمػػػػػػػلة -حفػػػػػػػصوجػػػػػػػو ك-إرجاعهػػػػػػػا إذل أصػػػػػػػلها  .3
  ، ىكػػػذا: }اؼبضػػػمومة الػػػيت بعػػػدىا، وإسػػػكاف الػػػواو وعػػػدـ مهلىػػػا

ُ
، ووجػػػو { ََّلَٰ وٱَۡأ

 .عدـ النقل ىذا ىو اؼبقدـ أداًء لكوف قالوف خالف أصلو يف عدـ النقل
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 رِۡدءّٗ قولػػو تعػػاذل: } مػػن  1(ا رِۡدءّٗ  ) لفػػظ َ َِ ــ َٔ  ٓ َِ ًُ ــّدِ مػػن القصػػص، حيػػث قػػرأ  34{ آيػػة  ا يَُط
وىػػػو الػػػداؿ، مػػػع حػػػذؼ اؽبمػػػلة؛ وال خيفػػػى مػػػد  بنقػػػل حركػػػة اؽبمػػػلة للسػػػاكن الػػػذي قبلهػػػاقػػػالوف 

َِ رِدّٗ٘ العوض وقفاً، ىكذا: }  َٔ ًۡ ٓ  ا يَُطّدِ َِ}2. 

 
 إلماـ نافع:قاؿ الشيا عبد الفتاح القاضي يف النظم اعبامع لقراءة ا

 رِْدًءا َوآاَلَف َوَعاًدا اأُلوذَل               َوَقْد َرَوْوا َعن ن اِفٍع َمنػُْقوالً :  46                   
 اف َواٍو ُمْطَلًقا َوأْتِقنِ ػػػػَمكَ               اِكنِ ػَواقْػرَأ لَِقاُلوَف هِبَْمٍل سَ :  47                   
 َلِكن  بَْدَءُه َكَحْفٍص أْوذَل               اِدئًا أْو ُلْؤذَل ػػْل أُلْؤذَل بَ ػػػػػػَوقُ :  48                   

 
 
 
 

 القادـ امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( لقاء) ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
أصمه في عدم النقل في الكممة الواحدة، ومنه جاء  -شيخ قالون- وحيد الذي خالح فيه ناف هذا المفظ يعتبر المفظ ال 1

 .داء في كونه نقاًل أو إسقاطًا، وا كثرون عمى ا ولالختالح بين أهل ا 
 كما قرأ بإسكان ياء اإلضافة في )معي(. تول تخفى القمقمة ،)يصدقني( بإسكان قاحقرأ قالون  2
 



 أصوؿ رواية قالوف عن نافع                                                                    الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

                                                                                                                 54      

 

 

 باب اإلدغاـ
 اإلدخاؿ. اإلدغاـ لغة:

 ىو قسماف:و  من جنس الثاين، مشدداً  واحداً  حرؼ حبرؼ حبيث يصَتاف حرفاً  إدخاؿ ىو: اصطالحاً 
 كبَت وصغَت.

 والغرض من دراسة ىذا الباب معرفة ما يدغم منو وما ال يدغم. 
 :ضربالتقاء اغبرفُت واجتماعهما على ثالثة أ
ْ يف }  دالُت يفصل بينهما فاصل كالتقاء الاألوؿ: التقاؤمها يف اللفظ واػبط، بأاّل  ٜا َخُْ  {. َوًَد دَّ

َٜ  الثاين : التقاؤمها يف اػبط فقط، كبو } ُٚ ۥ  ُٙ  .لفظاً  {، فالصلة فاصلة بينهما إَِّٗ
َٗة  َِٗذيرٞ الثالث : التقاؤمها يف اللفظ فقط، كبو } 
َ
ٓٓ ، } { خ  .{ ؼٓص

 قاعدة عامة مهمة
 .1كل حرفُت يلتقياف إما أف يكوف خروجهما من عضوين أو من عضو واحد

 فػشذا اجتمعػت  ،والكػاؼ فشف كاف خروجهما من عضوين فهما متباعػداف إال الغػُت واػبػاء مػع القػاؼ
فػػػػشف اغبػػػػرفُت يكونػػػػػاف  ،الغػػػػُت مػػػػع القػػػػاؼ أو الكػػػػػاؼ، أو اجتمعػػػػت اػبػػػػاء مػػػػع القػػػػػاؼ أو الكػػػػاؼ

الغُت واػبػاء خيرجػاف مػن فػمتقاربُت؛ ألهنما وإف كانػا خيرجػاف مػن عضػوين إال أف بػُت ـبرجيهمػا قربػاً؛ 
فبػػُت  ،اغبلػػق فبػػا يلػػي أدىنرجػػاف مػػن أقصػػى اللسػػاف أدىن اغبلػػق فبػػا يلػػي اللسػػاف، والقػػاؼ والكػػاؼ خي

ُت، واْعتُػربَ اػبػاء مػع القػاؼ باؼبخرجُت قرب، فمن أجل ذلك اْعُتربَ الغُت مع القاؼ أو الكػاؼ متقػار 
 كذلك.متقاربُت  أو الكاؼ 

 كػػاف  ، فػػشف ذبػػاور اؼبخرجػػاف بػػأفيتجػػاوراف ال ووإف كانػػا مػػن عضػػو واحػػد فشمػػا أف يتجػػاوَر ـبرجامهػػا أ  
 خر ودل يفصل بينهما فاصل فاغبرفاف متقارباف.كل منهما قريباً من اآل

ف دل يتجػػاور اؼبخرجػػاف، َوبَػعُػػَد كػػػلن منهمػػا عػػن اآلخػػر، بػػػأف فصػػل بينهمػػا ـبػػػرج يُفهػػم فبػػا سػػبق أنػػػو إ
وبنػػػاء علػػػى ىػػػذا يكػػػوف بػػػُت أحػػػرؼ اغبلػػػق السػػػتة وأحػػػرؼ اللسػػػاف  ؛حػػػرؼ آخػػػر فاغبرفػػػاف متباعػػػداف

الغػػُت  باسػػتثناء آخػػر، وأحػػرؼ اللسػػاف مػػن عضػػوألف أحػػرؼ اغبلػػق مػػن عضػػو  ،الثمانيػػة عشػػر تباعػػد
 مع القاؼ والكاؼ، واػباء مع القاؼ والكاؼ كما تقدـ.

  ًمنهمػػا مػػن عضػػو، ولفصػػل اللسػػاف بػػُت  وكػػذلك بػػُت أحػػرؼ اغبلػػق وأحػػرؼ الشػػفتُت تباعػػد؛ ألف كػػال
 العضوين.

                                                 
 ،4ط اإلسالمية، البشائر دار - المكية المكتبة ) مكة، الكريم، القرآن قراءة أحكام لحصري،خميل ا محمود 1

 .[بتصرح شديد]، (م1999
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 النػوف مػع اؼبػيم ، باسػتثناء وأيضاً بُت أحرؼ اللساف وأحػرؼ الشػفتُت تباعػد نظػراً الخػتالؼ العضػوين
للتجػػػػانس يف الصػػػػفات، والنػػػػوف والػػػػواو للتقػػػػارب يف الصػػػػفات، واليػػػػاء اللينػػػػة مػػػػع الػػػػواو للتجػػػػانس يف 

 الصفات.
  وبػػُت أحػػرؼ اغبلػػق بعضػػها مػػع بعػػض تقػػارب وتباعػػد، فاغبرفػػاف اللػػذاف خيرجػػاف مػػن أقصػػى اغبلػػق– 

لػػق ومهػػا العػػُت واغبػػاء تقػػارب، بينهمػػا وبػػُت اغبػػرفُت اللػػذين خيرجػػاف مػػن وسػػط اغب –ومهػػا اؽبمػػلة واؽبػػاء 
ومهػػا  –خيرجػاف مػن أدىن اغبلػػق ومهػا الغػُت واػبػاء تباعػػد، وحرفػا الوسػط  ينوبينهمػا وبػُت اغبػرفُت اللػػذ

 بينهما وبُت حريف األقصى، وحريف األدىن تقارب. –العُت واغباء 
 كػػػاؼ وبػػػُت أحػػػرؼ اللسػػػاف بعضػػػها مػػػع بعػػػض تقػػػارب وتباعػػػد، فحرفػػػا أقصػػػى اغبلػػػق ومهػػػا القػػػاؼ وال

اعبػػيم والشػػُت واليػػاء وحػػريف اغبافػػة الضػػاد والػػالـ تقػػارب، وبينهمػػا  يبينهمػػا وبػػُت أحػػرؼ الوسػػط وىػػ
النػػوف والػػػراء والطػػاء والػػداؿ والتػػػاء والصػػاد والسػػُت والػػػلاي والظػػاء والػػػذاؿ  وىػػي وبػػُت أحػػرؼ الطػػػرؼ

 تباعد. ) أي اغبروؼ الذلقية والنطعية واألسلية واللثوية ( والثاء
  وكػػذلك بػػُت حػػريف اغبافػػة وأحػػرؼ  ؛بينهػػا وبػػُت حػػريف اغبافػػة وأحػػرؼ الطػػرؼ تقػػاربوأحػػرؼ الوسػػط

الطػػػرؼ تقػػػارب وبػػػُت الفػػػاء وبػػػُت أحػػػرؼ الشػػػفتُت الػػػواو والبػػػاء واؼبػػػيم تقػػػارب، وبػػػُت أحػػػرؼ الشػػػفتُت 
 بعضها مع بعض ذبانس.

 زيادة إيضاح وبياف:
 واختالفهمػػا  اف الربادمهػػا ـبرجػػاً فهمػػا متجانسػػ ؛مػػن اؼبعلػػـو أف اؽبمػػلة واؽبػػاء خيرجػػاف مػػن أقصػػى اغبلػػق

صػػفة، وأف  العػػُت واغبػػاء خيرجػػاف مػػن وسػػط اغبلػػق فهمػػا متجانسػػاف أيضػػاً، وأف الغػػُت واػبػػاء خيرجػػاف 
 من أدىن اغبلق فهما كذلك متجانساف.

  فحرفػػا األقصػػى ومهػػػا اؽبمػػلة واؽبػػاء بالنسػػػبة غبػػريف الوسػػػط أي العػػُت واغبػػاء متقاربػػػاف، وبالنسػػبة غبػػػريف
 .، ألف  حريف الوسط فصال بينهمامتباعداف -الغُت واػباء  -األدىن 

  يوجد تقاربحريف األقصى واألدىن  مع -العُت واغباء  -وحرفا الوسط. 
  والغػُت مػػع القػػاؼ والكػػاؼ متقاربػػاف، وكػػذلك اػبػػاء مػػع القػػاؼ والكػػاؼ؛ ألف الغػػُت واػبػػاء وإف كانػػا

ػػػػا كػػػاف ىنػػػاؾ قػػػر  اللػػػذين بػػػُت القػػػاؼ والكػػػاؼ بينهمػػػا و ب شػػػديد خيرجػػػاف مػػػن أدىن اغبلػػػق، إال أنػػػو لػم 
 من عضوين ـبتلفُت كما سبق. تخيرجاف من أقصى اللساف اعتربت ىذه اغبروؼ متقاربة، وإف كان

 وقيػػل القػػاؼ والكػػاؼ متجانسػػاف ،متقاربػػاف نظػػراً لوجػػود انفصػػاؿ بػػُت ـبرجيهمػػا والقػػاؼ والكػػاؼ: 
 ػبروج كل منهما من أقصى اللساف.

 أو مػع حػريف اغبافػة -اعبػيم والشػُت واليػاء  –ؼ مػع حػرؼ مػن أحػرؼ الوسػط والقاؼ ومثلها الكا ،
 حرؼ من أحرؼ الطرؼ متباعداف.أي الضاد والالـ متقارباف، ومع 
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  ىػو مػع اآلخػر مػن ىػذه الثالثػة فكػل حػرؼ ديػة زبػرج مػن وسػط اللسػاف، اؼبواعبيم والشُت والياء غَت
اد أو الػػالـ أو النػػوف أو الػػراء أو الطػػاء أو حػػرؼ منهػػا مػػع القػػاؼ أو الكػػاؼ أو الضػػكػػل و ؛ متجػػانس

السػػُت أو الصػػاد أو الػػلاي أو الظػػاء أو الػػذاؿ أو الثػػاء، متقػػارب، واغبػػرؼ منهػػا مػػع  وأالػػداؿ أو التػػاء 
 أي حرؼ من حروؼ الشفتُت متباعد.

  والضػاد زبػػرج مػن إحػػدى حػػافيت اللسػاف ومػػا يليهػػا مػن األضػػراس، فهػػي مػع القػػاؼ أو الكػػاؼ أو أي
 .ةمتقارب ،أحرؼ الوسط أو أحرؼ الطرؼ أو الالـحرؼ من 

  حػػػػرؼ مػػػػن أي والػػػػالـ زبػػػػرج مػػػػن أدىن حافػػػػة اللسػػػػاف إذل منتهاىػػػػا، وىػػػػي مػػػػع القػػػػاؼ أو الكػػػػاؼ أو
ة، ومػػع حػػروؼ الشػػفة متباعػػدة إال الػػالـ مػػع اؼبػػيم فهػػي حػػروؼ الوسػػط أو الطػػرؼ أو الضػػاد متقاربػػ

 .متقاربة يف الصفات
 ومػع أحػرؼ الوسػط ةـ قلػيالً وىػي مػع القػاؼ أو الكػاؼ متباعػدوالنوف من طرؼ اللساف ربػت الػال ،

 .ةوالضاد والالـ وبقية أحرؼ الطرؼ متقارب
  والراء زبرج من طرؼ اللساف قريبة من ـبرج النوف وأدخل يف ظهر اللساف، وىي مػع القػاؼ والكػاؼ

 .ة، ومع أحرؼ الوسط والضاد والالـ والنوف وبقية أحرؼ الطرؼ متقاربةمتباعد
 ىػو مػع مػن ىػذه الثالثػة  فكػل حػرؼوؿ الثنايػا، صػزبرج من طرؼ اللساف مػع أ ،طاء والداؿ والتاءوال

متجػػػانس، واغبػػػرؼ منهػػػا مػػػع القػػػاؼ أو الكػػػاؼ متباعػػػد، ومػػػع أحػػػرؼ الوسػػػط وحػػػريف اغبافػػػة اآلخػػػر 
 متقارب. ،الضاد والالـ والنوف والراء وبقية أحرؼ الطرؼ

 مػن ىػذه الثالثػػة  فكػل حػػرؼف وفويػق الثنايػػا السػفلى، زبػرج مػن طػػرؼ اللسػا ،والصػاد والػلاي والسػػُت
حػرؼ منهػا مػع القػاؼ والكػاؼ متباعػد، ومػع أحػرؼ الوسػط والضػاد كػل متجػانس، و ىو مػع اآلخػر 

 متقارب. ،والالـ والنوف والراء والطاء والداؿ والتاء وبقية أحرؼ الطرؼ
 ىػو مػن ىػذه الثالثػة  فكػل حػرؼزبػرج مػن طػرؼ اللسػاف وطػرؼ الثنايػا العليػا،  ،والظاء والػذاؿ والثػاء

حػػرؼ منهػػا مػػع القػػاؼ أو الكػػاؼ متباعػػد، ومػػع أحػػرؼ الوسػػط والضػػاد كػػل متجػػانس، و مػػع اآلخػػر 
 متقارب. ،والالـ والنوف والراء والطاء والداؿ والتاء والصاد واللاي والسُت

  أو والفػػاء مػػن بطػػن الشػػفة السػػفلى مػػع أطػػراؼ الثنايػػا العليػػا، فهػػي مػػع أي حػػرؼ مػػن أحػػرؼ اغبلػػق
 .ةمع الواو أو الباء أو اؼبيم متقاربالفاء ، و ة باستثناء النوف فهي معها متقاربةاللساف مطلقاً متباعد

  ،كػػل و  ،متجػػانسىػػو مػػع اآلخػػر مػػن ىػػذه الثالثػػة  فكػػل حػػرؼوالػػواو والبػػاء واؼبػػيم زبػػرج مػػن الشػػفتُت
اسػػتثناء اؼبػػيم ، بحػػرؼ منهػػا مػػع أي حػػرؼ مػػن أحػػرؼ اغبلػػق أو اللسػػاف متباعػػد، ومػػع الفػػاء متقػػارب

مع النوف للتجانس يف الصفات، والواو والنوف للتقػارب يف الصػفات، والػواو مػع اليػاء اللينػة للتجػانس 
 .يف الصفات
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إذا -وأم ػػا مػػا ـبرجػػو مقػػدر وىػػو أحػػرؼ اؼبػػد الثالثػػة فػػال توصػػف ؛ وىػػذا كلػػو فيمػػا لػػو ـبػػرج ؿبقػػق قػػاؿ العلمػػاء:
ؼ اؼبػػد ـبػػرج مػػن و تباعػػد، إذ لػػيس غبػػر ب، وال تجػػانسبال ، و بتقػػاربال  -التقػػت مػػع حػػرؼ مػػن حػػروؼ اؽبجػػاء

حيل ؿبقق كغَتىا، بل ىي قائمة هبواء الفم واغبلق، نعم قد توصف مع بعض اغبروؼ بالتجػانس يف الصػفات 
اف مػػػن حيػػػث ت{ فػػػشف ىػػػذه الػػػواو مػػػع األلػػػف متجانسػػػ َوالٍ ال يف اؼبخػػػرج، كػػػالواو اؼبتحركػػػة مػػػع األلػػػف مثػػػل } 

ــَيةمُ يػػع الصػػفات، ومثلهػػا اليػػاء اؼبتحركػػة مػػع األلػػف مثػػل } الصػػفة الربادمهػػا يف صب { فػػشف اليػػاء واأللػػف  ٱلّطِ
متجانسػػاف مػػن حيػػث الصػػفة الربادمهػػا يف صبيػػع الصػػفات، وكػػذلك الػػواو اؼبتحركػػة مػػع الػػواو السػػاكنة مثػػل } 

تحركػة مػع الػواو { فشف الواوين متجانساف من حيث الصفة الربادمها يف صبيػع الصػفات، وأيضػاً اليػاء اؼب وُۥرِيَ 
ُٜ٘نَ الساكنة كبو }  ِ ًٜ  { فالياء مع الواو متجانساف من حيث الصفة الربادمها يف صبيع الصفات. يُ

متحػػػدة يف صبيػػػع  اغبػػػاء و الثػػػاء واؽبػػػاء ) حثػػػو (و يف صبيػػػع الصػػػفات،  فالتػػػاء والكػػػاؼ متحػػػداحرفػػػا  مالحظػػػة:
ف متحػػداف يف صبيػػع الصػػفات، والػػواو واليػػاء الصػػفات، واعبػػيم والػػداؿ متحػػداف يف صبيػػع الصػػفات، واؼبػػيم والنػػو 

 متحػػداف ُتالػػواو واليػاء اللينتػػحرفػا اؼبتحركػاف مػػع حػروؼ اؼبػػد الثالثػة فهػػذه اػبمسػة متحػػدة يف كػل الصػػفات، و 
 ، وبناًء على ذلك ل اعتبار اغبروؼ اؼبتحدة يف صبيع الصفات ىي حروؼ متجانسة.يف صبيع الصفات

 

 ألصوؿ.( يف هناية ا 1انظر ملحق رقم ) 
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 العالقة بين األحرؼ
 : اغبرفاف اللذاف اتفقا ـبرجاً وصفًة واظباً ورظباً، كبو ) النوف مع النوف (.اغبرفاف اؼبتماثالف مها
: اغبرفاف اللذاف تقاربا ـبرجاً وصفًة، كبو ) النوف مع الالـ ( أو ـبرجاً دوف الصػفة، كبػو ) اغبرفاف اؼبتقارباف مها

 الضاد ( أو صفة دوف اؼبخرج، كبو ) الغُت مع الظاء (.اعبيم مع 
: اغبرفػػاف اللػػذاف اتفقػػا ـبرجػػاً واختلفػػا صػػفًة، كبػػو ) الػػذاؿ مػػع الظػػاء ( أو اتفقػػا صػػفًة اغبرفػػاف اؼبتجانسػػاف مهػػا

 واختلفا ـبرجاً، كبو ) التاء مع الكاؼ (.

 كيفية استخراج عالقة حرفين مع بعضهما البعض
إذل عالقة حرفُت مع بعضهما البعض فننظر أوالً إذل اؼبخرج والصفات فػشف شبػاثال فيهمػا عندما نريد أف نتعرؼ 

( فػنحكم علػى اغبػرفُت بالتماثػل، فػشف دل يكونػا متمػاثلُت ـبرجػاً وصػػفة، ٱَّۡنـَرُق ًَــةَل كبػو القػاؼ مػع القػاؼ )
كم عليهمػػا بأهنمػػا ننظػػر إذل اؼبخػػرج مػػن حيػػث االتفػػاؽ فيػػو، فػػشف كػػاف اغبرفػػاف متفقػػُت يف نفػػس اؼبخػػرج فػػنح

ــةمتجانسػػاف يف اؼبخػػرج، كمػػا يف كبػػو العػػُت مػػع اغبػػاء ) ــِف َظَزًٗ ۡٔ (، فػػشف دل يكونػػا متفقػػُت ـبرجػػاً فننظػػر إذل ٱلَّ
الصفات، فشف كانا متفقُت يف نفس الصفات بأاّل يليد أحدمها أو ينقص يف أي صفة كانت: فػنحكم عليهمػا 

]حثػػػػو[ أي اغبػػػػاء والثػػػػاء واؽبػػػػاء مػػػػع بعضػػػػهم الػػػػبعض  بأهنمػػػػا متجانسػػػػاف يف الصػػػػفات، كمػػػػا يف كبػػػػو حػػػػروؼ
ّٕٗ ، ةُحۡجَكُر َظّيّٗ ، َحۡجَعُر ) ِشـي َٚ ۡضَجَط 

َ
َ َظـيَّ ، ةوَأ ۖۥۡ ،  ٱَّللَّ ُٙ َّٓ ،  َبَكَسـ ِ ُثـ ٓۡ (، وكمػا بػُت اؼبػيم والنػوف )ٱَّللَّ ِْـ ـۡ َح

ۥ ُٙ ُخ (، وكما بُت التاء والكاؼ )َجۡىَص َٕ ِ ۡخ َك َّٕ ٌَ (، وكما بُت اعبيم والداؿ )َوَت (، وكمػا بػُت حػريف ۡد َصـةَٓءكَ َوَّ
ْ الواو واليػاء اللينتػُت ) ا َٜ ۡو َحۡكُى
َ
(، َوالٍ (، وكمػا بػُت حػريف اللػُت مػن جهػة وحػروؼ اؼبػد الثالثػة مػن جهػة أخػرى )أ

، فػػشف دل يكونػػا متفقػػُت -وقػػد سػػبق اغبػػديث عػػن ذلػػك-وال يوجػػد غػػَت ىػػذه اغبػػروؼ متجانسػػة يف الصػػفات 
(، ًُــِ رَّّبِ خػػرج والصػػفة فػػشف تقاربػػا ـبرجػاً وصػػفًة كمػػا بػػُت الػالـ والػػراء )صػفًة ننظػػر إذل تقارهبمػػا مػػن حيػث اؼب

َٖ وكما بُت الذاؿ واللاي ) ۥ(، وكما بُت القاؼ والكػاؼ )ِإَوۡذ َزيَّ ُٓ ٌُْۡسُّ (: حكمنػا عليهمػا بتقارهبمػا ـبرجػاً َِ
متقاربػػاف ـبرجػػاً كمػػا يف وصػفة، وإف دل يكػػن ذلػػك نظرنػا إذل اؼبخػػرج، فػػشف تقاربػػا ـبرجػاً حكمنػػا عليهمػػا بأهنمػا 

ُٓ كبو الداؿ مع الصاد ) ۡد َضـَدًَُس ٌَ (، فػشف دل يكونػا متقػاربُت ـبرجػاً ننظػر إذل الصػفات، فػشف تقاربػا صػفًة َوَّ
حكمنا عليهمػا بأهنمػا متقاربػاف صػفًة، كمػا  -على أاّل يكوف الفارؽ بينهما أكثر من صفة واحدة أو صفتُت-

ۡو ََٗصََٰرىَٰ بُت الواو والنوف )
َ
ۥ، وكما بُت السُت واغباء )(أ ُٓ ُٛ َّ٘ةِس ِظَصةُب ۡدَنَٰ (، وكمػا بػُت اؽبمػلة والػداؿ )لِْ

َ
(، أ

بكثػػرة، فكػػل حػػرفُت مػػدغمُت يف أي روايػػٍة كانػػت ودل ينطبػػق عليػػو حػػد  -التقػػارب-وقػػد وردت ىػػذه العالقػػة 
مػػػن العالقػػػات السػػػابقة اؼبتمػػػاثلُت أو اؼبتجانسػػػُت كانػػػا مػػػن قبيػػػل اؼبتقػػػاربُت، فػػػشف دل ينػػػدرج اغبرفػػػاف ربػػػت أي  

 حكمنا على اغبرفُت بالتباعد.
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 :1إذاً: يكوف ترتيب العالقة بُت األحرؼ ترتيباً تنازلياً، دبعٌت اأَلوذل فاأَلوذل، وىي كما يلي
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 التقارب يف اؼبخرج والصفة. .4
 التقارب يف اؼبخرج. .5
 يف الصفة.التقارب  .6
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1
 قسم العالمة الخميجي الحروح الهجائية إلى خمسة أقسام بالنسبة لما يدغم فيه منها وما ل يدغم: 

ل يدغم ويدغم فيه، وهو أربعة  الثاني: لح والخاء.ل يدغم ول يدغم فيه، وهو ثالثة أحرح: الهمزة وا  األول:
َظؽُخ أحرح: الطاء والظاء والصاد، والزاي، ول يقال إن الطاء تدغم في التاء من )
َ
( إدغامًا ناقصًا ببقاء بََصؽَخ ، أ

ُح َؼّيِبِيَ (اإلطبا ت  ن المراد اإلدغام التام بإسقاط الحرح وصفته، نحو  َُ َلَٰٓهِ َٕ ۡ يدغم في مثمه  الثالث: .عند السوسي (ٱل
يدغم في جنسه ومقاربه فقط، وهو خمسة  الرابع: فقط، وهو ستة أحرح: العين، وال ين، والفاء، والهاء، والواو، والياء.

يدغم في مثمه وجنسه ومقاربه، وهو أحد عشر حرفًا: الباء،  الخامس: أحرح: الجيم، والدال، والذال، والسين والضاد.
ؿبمد اػبليجي، حل اؼبشكالت وتوضيح انظر:  حاء، والراء، والسين، والقاح، والكاح، والالم، والميم، والنون.والتاء، والثاء، وال

]بتصرؼ[؛ وللخليجي نظم يف ىذه األقساـ،  .23(، صد.ت، الرياض، دار أضواء السلف) ،ربقيق/ عمر عبد القادر ،التحريرات يف القراءات
 تركنا ذكره حرصاً على االختصار.
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 الثاين.من جنس  مشدداً  واحداً  حرؼ ساكن دبتحرؾ حبيث يصَتاف حرفاً  إدخاؿ ىو اإلدغاـ الصغير :
  إذل خطوة واحدة، وىي إدغاـ اغبرؼ األوؿ يف الثاين.وظبي صغَتاً: ألنو ال حيتاج عند إدغامو إال  

 
 يف اإلدغاـ الصغَت قالوفمذىب 

َۡذُت  ذاؿ يف التاء يف فعلػي: )يدغم قالوف ال .1 َخۡذُت (، )  ٱَّتَّ
َ
ِٖ ( كيػف وردا، كبػو: )  أ ِ ه

َذتَّ َّ  ٱَّتَّ
ة ، َٛ َخذتُّ

َ
َّٓ أ  (. ُث

َٖٔالباء يف ] اؼبػيم [ مػن قولػو تعػاذل: }  يدغم قالوف .2 ُب  ، ىكػذا: مػن البقػرة 284آيػة  1{ َوُيَكّذِ
 (، مع مراعاة الغنة.َّٖٔ  َوُيَكّذِب)

ٖۡ  َراق  الراء من قولػو تعػاذل: } النوف يف  قالوفيدغم  .3 ـ َٔ  َِ مػن القيامػة، ىكػذا:  27آيػة  2{ َورِيـ
ٖ رَّ ) َٔ  َِ  (.اق  َورِي

ِۡ  َرانَ الالـ يف الراء من قولو تعاذل: }  قالوفيدغم  .4 ۖۡ ثَ ۖۡ من اؼبطففػُت، ىكػذا: ) 14{ آية  َُكَّ َُكَّ
 ًَةَل َرّ ِ قولػو تعػاذل: }  :اقرأمها على صػيغة األمػر، مهػ يدغمهما ألنو فاموضعىناؾ ، و (انَ ثَِ رَّ 

َِ َرّبِ } و، األنبياءمن  4{ آية  َٰ  .3(ًُِ رَّّبِ  ۬  ّ ِ ِ رَّ ًُ ىكذا: )األنبياء، من  112{ آية  َق

ِٛي  }  قولو تعاذل:يف  .5 ةٓء  مَّ َّٔ  ِٖٔ ۥ  ُٓ ٌُْۡسُّ َِ  ۡٓ َ ل
َ
وجهاف ومهػا:  قالوفمن اؼبرسالت، ل 21{ آية خ

 اإلدغاـ الكامل واإلدغاـ الناقص.

َٰ ، الثاء من قولو تعاذل: } عنو خِبُْلفٍ يظهر قالوف  .6 َٛر  ذَّ ٍَ يَْۡ ِ من األعػراؼ، ىكػذا:  176{ آية  ل
(  َٰ ۡرۚٓ َذ َٛ ٍَ يَْۡ ِ َٰ  (، والوجو اآلخر لو ىو اإلدغاـ، ىكذا ) ل َٛر  ذَّ ٍَ يَْۡ ِ  (. ل

ــة، البػػاء مػػن قولػػو تعػػاذل: } عنػػو خِبُْلػػفٍ يظهػػر قػػالوف  .7 َ٘ َك َّٔ ــت  ََ كػػذا: مػػن ىػػود، ى 42{ آيػػة  ٱۡر
َ٘ة) َك َٔ ۡت  ََ َ٘ة(، والوجو اآلخر لو ىو اإلدغاـ، ىكذا )  ٱۡر َك َّٔ ت  ََ  (. ٱۡر

السكتات الواجبة عند حفص، مع األخذ بعُت االعتبار أنو يػدغم مػا يصػلح  قالوفترؾ  -مالحظة :
ٖ رَّ ،  انَ ثَِ رَّ منها لإلدغػاـ يف ) سػور   يتفػارب كػل  مػن  ، ولػو اإلظهػار يفكمػا وسػبق أف أشػرنا  ( اق  َٔ

 .) يس، القلم (
 
 

                                                 
 قرأ بجزم الباء. قالونمالحظة أنَّ اإلمام  م  1
 .باب أحكام النون الساكنة والتنوينسب  الحديث عنه في  2

سكان الالمقرأ )قال(  3  .بضم القاح، وحذح ا لح، وا 
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 حكم التقاء الساكنين
حيػػرؾ السػػاكن األوؿ بالضػػم إذا كانػػت الكلمػػة الثانيػػة يُبتػػَدأ هبػػا  قػػالوفإذا التقػػى سػػاكناف يف كلمتػػُت، فػػشف       

 هبملة وصل مضمومة.

 وعلػػة ذلػػك كراىػػة االنتقػػاؿ مػػن كسػػر إذل ضػػم، وألف ربريػػك السػػاكن األوؿ بالضػػم يػػدؿ علػػى أف حركػػة      
 مهلة الوصل عند االبتداء بالكلمة الثانية الضم.

دُ كبػو: }       ٌَ زِئَ  َوَّ ۡٛ نُ {، }  ٱۡصُذسَّۡخ  ە  َخجِحَسحِ {، }  ٱۡشُذ
َ
ْ  أ ٜا ْ  ە  ثِرَّۡمَـحِ  {، }  ٱۡرُذُْـ ٜا وُ {، }  ٱۡدُخُْـ

َ
 أ

ۡص  ٌُ  {. ٱٗ

ۥهبػا، كبػو )وحيذر القارئ من الكلمة الثانية اؼببدوءة هبملة وصل ال تضم عنػد االبتػداء       ُٙ ُٕ ٍَٰم ٱۡش ِِ ،  ثُِنَل ًُ
و ُ  ْ ،  ٱلرُّ ٜا ِن ٱۡمُش

َ
 (. أ

 
 األلفات السبعة باب

 :مع حفص يف ىذا الباب عموماً إال يف قالوف اشًتؾ اإلماـ
 :ىياأللفاظ  ثالثة ألفاظ، وىذه وقفاً يفو األلف وصالً  أثبت قالوف -أواًل :

ــة  } لفػػظ  (1 َُٜٗ٘ ُـّ ــَوتَ }  :مػػن قولػػو تعػػاذل{  ٱّ ُّ٘ ــةـُ َُٜٗ٘ ُـّ ِ ٱّ ــُذِ َ  ١٠ َٜن ثـِـٱَّللَّ ٍَ ٱۡب ـِـ َ٘ةل ُٚ

ُٜ٘نَ  ِٔ ۡؤ ُٕ ۡ  .األحلابمن  11 ، آية{ ٱل

َ٘ة ٱلرَُّشََٜل }  :من قولو تعػاذل{  ٱلرَُّشََٜل  لفظ }  (2 َؼۡك
َ
ٓ  ٦٦َوأ َ٘ـة ٜاْ َربَّ ُ مػن  66 ، آيػة{ َوًَـةل

 األحلاب.

بِيََل  لفظ }  (3 بِيََل }  :من قولو تعػاذل{  ٱلصَّ َُّْٜٗة ٱلصَّ َع
َ
ُٓ  ٦٧ وَأ ِٛ ِ َ٘ةٓ َءاد َٖ َربَّ ِٔـ ۥ ِعۡكَىۡيِ 

 .األحلابمن  67 ، آية{ ٱَّۡكَذابِ 

 
 :ىياأللفاظ  قرأ قالوف بالنصب مع التنوين يف ألفاظ، وىذه -ثانياً :

َلّٗ َوَشـكًِيا}  :مػن قولػو تعػاذل{  َشَلَِٰصََلْ }  لفػظ .1 ۡمَلٰـَ
َ
َٖ َشَلَِٰصَلّٗ َوأ َٰىِرِي َك

ۡخَذۡدَٗة لِْۡ
َ
ةٓ أ  {  إِجَّ

 .وين وصالً مع إبدالو ألفاً وقفاً بالتن قالوفقرأ حيث ، اإلنسافمن  4 آية
ارِيَرا  لفػػظ }  .2 َٜ ــ ــۡخ }  :مػػن قولػػو تعػػاذل يف سػػورة اإلنسػػاف اؼبوضػػع األوؿ{  ًَ َٜاب  ََكَٗ ــ ۡز

َ
َوأ

ارِيرّٗ  َٜ ارِيَرا  }  الثاينمن اإلنساف، واللفظ  15 {، آية اًَ َٜ ارِيرّٗ : } مػن قولػو تعػاذل{  ًَ َٜ ًَ ِّٔ ٖ ا 
 حيث قرأمها قالوف بالتنوين وصالً مع إبداؽبما ألفاً وقفاً.، من اإلنساف 16 {، آية ح  وِغَّ 
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ْ لفظ }  .3 َٜدا ُٕ ـٜدّٗ {، قرأه قالوف بتنوين الداؿ ىكػذا: }  َث ُٕ وذلػك {، ويقػف عليػو بػاأللف،  اَث
 يف أربعة مواضع:

ٜدّٗ }  .أ  ُٕ ََل إِنَّ َث
َ
ۥ  خ ُٓ ُٛ  من ىود. 68{ آية  ا َزَىُرواْ َربَّ

ٜدّٗ وَََعدّٗ }  .ب  ُٕ ۡضَدََٰت ٱلرَّّسِ وَ ا ا َوَث
َ
 من الفرقاف. 38{ آية  أ

ٜدّٗ وَََعدّٗ }  .ج  ُٕ ۥ ًَدا وَ ا َوَث ُٓ َ َُّس  من العنكبوت. 38{ آية  دَّبَيَّ

ٜدّٗ }  .د  ُٕ ۡبَِقَٰ َوَث
َ
ة خ َٕ  من النجم. 51{ آية  ا َذ

 
َٗة  لفظ }  -ثالثاً :

َ
 { حيث ورد، بتفصيلو التارل: خ

َٗة  ثَِجةِشـػ  وحة أو مضمومة، كبػو: } إذا أتى بعد ىذا اللفظ مهلة قطع مفت
َ
ةٓ خ ۦ ۬  َٔ ۡيِ

ُ
َٗـة  أ

َ
{ فيقػرأ  خ

، أمػػا إذا أتػػى بعػػده مطلقػػاً: بشثبػػات األلػػف، فتمػػد وصػػالً علػػى اؼبنفصػػل، أي بالقصػػر والتوسػػطقػػالوف 
ــِذيرٞ }  قولػػو تعػػاذل:: ثالثػػة مواضػػع وىػػي مهػػلة قطػػع مكسػػورة، وذلػػك يف ــة  إَِلَّ َٗ َٗ

َ
مػػن  188 آيػػة{  خ

مطلقػاً: بشثبػات األلػف، فتمػد ، فقد قػرأ قػالوف من األحقاؼ 9 آية، و من الشعراء 115 وآية ،عراؼاأل
وىػػػو حػػػذفها   -الوجػػػو الثالػػػث- وصػػػالً علػػػى اؼبنفصػػػل، أي بالقصػػػر والتوسػػػط؛ ولػػػو وصػػػالً وجػػػو آخػػػر

َٗة، ىكذا } كحفص
َ
ٓ  ۬  خ َٗة

َ
َٗة   ۬  خ

َ
 {. خ

 
 
 

 ( مفتوحة أو مضمومةعده مهلة قطع إذا أتى بلفظ )أنا( على  اؼبد اعبائل اؼبنفصلتقدـ ) 
ةٓ كبو }  َّٕ وَةَق ًَةَل ُشجۡ وََْ

َ
ٓ أ َٗة

َ
ٍَ َوخ ٍَ ُتۡجُخ إحَِلۡ َ٘ ِِٔ٘يَ  َدَٰ ۡؤ ُٕ ۡ ُل ٱل وَّ

َ
 .األعراؼمن  143{ آية  أ

ةٓ                                    َّٕ َٗةوَ                               وََْ
َ
                        خ

 مفتوحة أو مضمومةبعده ىمزة قطع  لفظ )أنا(               مد جائز منفصل  لجائزةاألوجو ا
َٗةبشثبات األلف مع القصر )          قصر                             -:1

َ
             (خ

ٓ بشثبات األلف مع التوسط )              توسط           -:2 َٗة
َ
 (خ
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 ( على مد الصلة الكربى مفتوحة أو مضمومةى بعده مهلة قطع إذا أتلفظ )أنا( تقدـ ) 
ٓ كبو }  َٗة

َ
ُٓ  َوخ ۡدُقُٜك

َ
َٰرِ  ۥٓ أ َنفَّ

َكزِيزِ ٱّۡ
 من غافر. 42{ آية  إََِل ٱّۡ

َٗةوَ                                              
َ
ُٓ                                                خ ۡدُقُٜك

َ
 ۥٓ أ

 مد الصلة الكبرى                 مفتوحة أو مضمومةبعده ىمزة قطع  لفظ )أنا(       زةاألوجو الجائ
َٗةبشثبات األلف مع القصر )        -:1

َ
             قصر                                     (خ

ٓ بشثبات األلف مع التوسط )               -:2 َٗة
َ
 توسط                                   (خ

 
 

 ( إذا أتى بعده مهلة قطع مكسورةلفظ )أنا( على  اؼبد اعبائل اؼبنفصلتقدـ ) 
َٗةكبو } 

َ
ةٓ خ َٔ جِيٞ  َو ُّٔ  .األحقاؼمن  9{ آية  إَِلَّ َِٗذيٞر 

ةٓ                                    َٔ َٗة                              َو
َ
                        خ

 بعده ىمزة قطع مكسورة لفظ )أنا(                     مد جائز منفصل  زةاألوجو الجائ
َٗةبشثبات األلف مع القصر )          قصر                             -:1

َ
             (خ

َٗة  ) حبذؼ األلف                   قصر         -:2
َ
           (خ

ٓ ات األلف مع التوسط )بشثب              توسط           -:3 َٗة
َ
 (خ

َٗة  حبذؼ األلف )                                 توسط          -:4
َ
 (خ

 
 
 
 
 

 القادـ امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( لقاء) ال
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 باب الفتح واإلمالة
م، وكػاف كاف كثَت من قبائل العرب سبيل مثل عامػة أىػل قبػد مػن بػٍت سبػيم وبػٍت أسػد وقػيس و ..... غػَتى      

 من ىذه القبائل من تقـو ؽبجتو على الفتح مثل أىل اغبجاز من قريش وىوازف وثقيف وكنانة.

 الفتح: وىو فتح القارئ فمو باغبرؼ.
 اإلمالة: لغة التعويج، أو العدوُؿ إذل الشيء واإلقباُؿ عليو.

 :1ىي تنقسم إذل قسمُتاصطالحاً: ىي أف تنحو بالفتحة كبو الكسرة، وباأللف اليت بعدىا كبو الياء، و 
 :وىي تكوف بُت األلف والياء سباماً، من غَت قلب خالص وال إشباع مفػرط، وتسػمى  إمالة كربى

 أيضاً باإلضجاع وىي اؼبرادة عند اإلطالؽ.

 :وىػػػي النطػػػق بػػػاغبرؼ بػػػُت الفػػػتح الطبيعػػػي واإلمالػػػة احملضػػػة، وىػػػي أيضػػػاً أف تنحػػػو  إمالػػػة صػػػغرى
فػم يف وضػعو الطبيعػي، أي دوف أف ينحػدر بالفتحػة كبػو الكسػر بالفتحة كبػو الكسػرة مػع بقػاء ال

 اػبالص، ويطلق عليها: التقليل، أو: بُت بُت أي بُت األلف واإلمالة الكربى.

، واالكبػػدار أخػػف علػػى اللسػػاف مػػن االرتفػػاع، فلهػػذا أمػػاؿ مػػن 2فاللسػػاف يرتفػػع بػػالفتح وينحػػدر باإلمالػػة     
 ح أمنت أو ىو األصل.أماؿ، وأما من فتح فقد راعى أف الفت

يف كتابػػو النشػر، وىػو يصػػل سػنده إذل عبػػد  -رضبػو اهلل  -الػػذي يػذكره اإلمػاـ ابػػن اعبػلري  3ففػي اغبػديث     
عندما كاف يقرأ عنده رجل سػورة طػو، ودل يكسػر ] أي دُيِػل [ اغبػروؼ اؼبقطعػة يف بػدايتها،  اهلل بن مسعود 

 .مث  قاؿ: واهلل ىكذا علمٍت رسوؿ اهلل  -ثالث مرات  -ؽباء (، وأماؿ الطاء واٙؑؑؼ) فقرأىا ابن مسعود 

                                                 
 /أو2 ومشكاةت وكالهما، والربا، والنار، كالناس، بعدية: أو قْبمية المفظ في موجودة / كسرة1: ثمانية اإلمالة أسباب 1

/ 3، المرفوع الضمير بها اتصل إذا منها تكسر الفاء  ن وزادت وشاء، وجاء، طاب،: نحو ا حوال بعض في عارضة
 تشبيه / أو5، ىرم: نحو عنها انقالب / أو4، إمالة ىيسم قد الترقي  فإن ضير، ل: نحو المفظ في موجودة ياء أو

 إمالة جاورم ما / أو7، وعيسى موسى،: نحو الياء عن لمنقمبا أشبه بما تشبيه / أو6، التأنيث كألح عنها: بالنقالب
 ا لح تكون / أو8، }رأى{ وراء ،}نأى{ نون إمالة وكذا، ا ولى ألفها أعني تراءى: نحو إمالة  جل إمالة وتسمى
ن ياء رسمت اءة يف بياف على ؿبمد الضباع: اإلض]انظر: ياء.  أو كسرة شيئين إلى ترج  وكمها، كضحى الواو أصمها كان وا 

 [.29ىػ (، ص1420أصوؿ القراءة، ) القاىرة، اؼبكتبة األزىرية للًتاث، 
النحدار هنا: نسبة لإلمالة، ففي إمالة نحو ) ط ى ( المسان مرتف ، ولكنه منحدر قمياًل عن الفتح عند حفص ومن  2

 وافقه.
 حديث غريب. 3



 أصوؿ رواية قالوف عن نافع                                                                    الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

                                                                                                                 65      

 

 

وقػػد اخَتلػػف أىػػل اللغػػة، ىػػل الفػػتح ىػػو األصػػل أـ اإلمالػػة؟، والػػراجح أف الفػػتح ىػػو األصػػل ألف اإلمالػػة      
ربتاج إذل سبب خبالؼ الفتح فال حيتاج إذل سبب، فاإلمالة فػرع مػن الفػتح، قػاؿ ابػن القاصػح يف شػرحو غبػرز 

 ين: إف  كل ما دياؿ جيوز فتحو وليس كل ما يُفتح جيوز إمالتو.األما
 األلف                                                        

                          اإلمالة الكربى                                     
                                                                                                                 

 الياء                                                                                              

يف موضػٍع  والغرض من اإلمالػة أو التقليػل: اإلعػالـُ بػأف أصػَل األلػِف اليػاُء، أو التنبيػو علػى قلبهػا إذل اليػاء     
 معُت أو مشاكلتها للكسر اجملاور ؽبا.

 الكبرى في اإلمالة مذىب قالوف
 ( ـةر   أماؿ قالوف األلف إمالػة كػربى وصػالً ووقفػاً يف لفظػة  ) ىكػذا:مػن التوبػة،  119( آيػة  َٚ

ــ اؼبوضػػع الوحيػػد الػػذي دييلػػو  أنػػو ومػػن اعبػػدير ذكػػره، وال خيفػػى ترقيػػق الػػراء يف اغبػػالتُت(،  ةر  َٚؑ
 إمالة كربى.قالوف 

  { ةََمۡؑرلقػالوف يف لفظػة َٛ َٰ مػن ىػود، ضػم اؼبػيم مػع فػتح الػراء بػدوف إمالػة، ىكػذا:  41{ آيػة  ى
ةرَ َُمۡ ) َٛ َٰ  (.ى

 
 تقليل(الاإلمالة الصغرى ) في قالوفمذىب 

  َٰــح) لفظػػة  عنػػو خِبُْلػػفٍ قػػالوف قلػػل َرى ٜۡ َٰــح}  :( حيػػث وردت، ىكػػذا ٱتلَّ َرى ٜۡ رَۣ ۬  ٱتلَّ ٜۡ َٰــحٱتلَّ ، { ى
 .وال خيفى ترقيق الراء، اؼبوضع الوحيد الذي يقللو قالوفحيث أنو 

عند اجتماع لفظ التوراة ومػد جػائل منفصػل ومػيم صبػع، فػشف لقػالوف شبانيػة أوجػو عقليػة، ألف لػو يف التػوراة      
القصػػػر والتوسػػػط، ولػػػو يف مػػػيم اعبمػػػع السػػػكوف  :اؼبنفصػػػل اعبػػػائل : التقليػػػل والفػػػتح، ولػػػو يف اؼبػػػد، مهػػػاوجهػػػُت

 ها بواو لفظية )الصلة(، ولكن من ىذه األوجو الثمانية العقلية جيوز طبسة أوجو نقلية، وىي:وإتباع
مػػع صػػلة مػػيم اعبمػػع، الوجػػو الثػػاين: فػػتح التػػوراة مػػع  اؼبػػد اعبػػائل اؼبنفصػػلالوجػػو األوؿ: فػػتح التػػوراة مػػع قصػػر 

 اؼبػد اعبػائل اؼبنفصػلوراة مػع قصػر مع العدـ يف مػيم اعبمػع، الوجػو الثالػث: تقليػل التػ اؼبد اعبائل اؼبنفصلتوسط 
مػع العػدـ يف مػيم اعبمػع،  اؼبػد اعبػائل اؼبنفصػلمع العػدـ يف مػيم اعبمػع، الوجػو الرابػع: تقليػل التػوراة مػع توسػط 

 مع صلة ميم اعبمع. اؼبد اعبائل اؼبنفصلتوسط الوجو اػبامس: تقليل التوراة مع 
 أما األوجو الثالثة اؼبمتنعة فهي:
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 اؼبمتنػػع: الثػاين ، الوجػػومػع العػػدـ يف مػيم اعبمػع اؼبػد اعبػػائل اؼبنفصػلفػػتح التػوراة مػع قصػػر  متنػع:الوجػو األوؿ اؼب
مػع صػلة مػيم اعبمػع، الوجػو الثالػث اؼبمتنػع: تقليػل التػوراة مػع قصػر  اؼبػد اعبػائل اؼبنفصػلالتػوراة مػع توسػط  فتح

 مع صلة ميم اعبمع. اؼبد اعبائل اؼبنفصل
 

 ( معاعبائل منفصل وميم اعبد اؼبع لفظ التوراة و اجتما  عند األوجو اعبائلة )
 ميم جمع               مد جائز منفصل                  لفظ التوراة            األوجو الجائزة

 فتح                              قصر                        صلة                 -:1
 توسط                       عدـ           فتح                             -:2
 تقليل                              قصر                       عدـ               -:3
 تقليل                             توسط                      عدـ                -:4
 سط                       صلةتقليل                            تو           -:5
 

 ( معاعبائل منفصل وميم اعبد اؼباجتماع لفظ التوراة و  متنعة عنداألوجو اؼب) 
 ميم الجمع              مد جائز منفصل                  لفظ التوراة            الممتنعةاألوجو 

 عدـ                    فتح                              قصر                     -:1
 صلةفتح                             توسط                                  -:2
 صلةتقليل                              قصر                                      -:3
 
 

 ( معاعبميم على نفصل اؼباؼبد اعبائل على لفظ التوراة  تقدـاألوجو اعبائلة عند  )
ٜاْ } كبو  دُ

ۡ
ِۡ وَد ًُ ِ َٰحِ ث رَۣى ٜۡ ُٓ  ٱتلَّ ُ٘ذ َُ ةٓ إِن  َٚ  .من آؿ عمراف 93{ آية  ۥ َصَِٰدرِيَ وَٱدُْٜۡ

                                ِ َٰحِ ث رَۣى ٜۡ ٓ                          ٱتلَّ ة َٚ ُٓ                     وَٱدُْٜۡ ُ٘ذ  ۥَُ
 ميم الجمع              مد جائز منفصل                  لفظ التوراة            األوجو الجائزة

 فتح                              قصر                        صلة                 -:1
 فتح                             توسط                       عدـ           -:2
 قصر                       عدـ            تقليل                                 -:3
 تقليل                             توسط                      عدـ                -:4
 تقليل                            توسط                       صلة          -:5
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 ( لفظ التوراةعلى  معاعبميم على نفصل اؼباؼبد اعبائل  تقدـاألوجو اعبائلة عند ) 
ُٓ كبو }  َٰٓ َءاَثَٰرِِٚ َ٘ة لََعَ ۡي ًّٗ  ۥَوَرىَّ َٓ ُمَطّدِ ِٖ َمۡرَي ة َبۡيَ يََديِۡٙ ثِكِحَِس ٱثۡ َٕ ِ ّ رَۣة ل ٜۡ َٖ ٱتلَّ َٰحِ ِٔ  من اؼبائدة. 46{ آية ۖۡ  ى

                                 َٰٓ ُٓ                             لََعَ رَۣ                        ۥَءاَثَٰرِِٚ ٜۡ َٰحِ ٱتلَّ  ى
 لفظ التوراة                 ميم الجمع                  مد جائز منفصل         األوجو الجائزة

 قصر                              عدـ                       تقليل               -:1
 فتح                        صلة        قصر                                      -:2
 فتح                        عدـ        توسط                              -:3
 تقليل                        عدـ        توسط                                    -:4
 تقليل                         صلة          توسط                           -:5
 
 

 ( نفصلاؼباؼبد اعبائل على لفظ التوراة  على معاعبميم  تقدـاألوجو اعبائلة عند ) 
ُٓ } كبػو  ُٛ َ٘ ِصِؽَي ثِٱٌِّۡۡصِػ   ۥوَٱۡظُسٓ ثَۡح ٌۡ ُٕ ۡ َ ُُيِتُّ ٱل رَۣ ٤٢إِنَّ ٱَّللَّ ٜۡ ُٓ ٱتلَّ ُٚ ٍَ وَِقَ٘د َٜٗ ُٕ ِ ُّ َٰحُ َوَكۡيَه ُُيَ ـة  ى َٛ ذِي

َّٓ َحذَ  ِ ُث ُٓ ٱَّللَّ ِِٔ٘يَ ُظۡس ۡؤ ُٕ ۡ ٍَ ثِٱل ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
ةٓ أ َٔ ۚٓ َو ٍَ ِ َٰل ٖ  َبۡكِد َذ ِٔ َن  ٜۡ َّّ  .من اؼبائدة 43{ آية  َٜ

                                ُٓ ُٛ َ٘ رَۣ                         ۥثَۡح ٜۡ َٰحُ ٱتلَّ ةٓ                             ى َٔ  َو
 مد جائز منفصل                  لفظ التوراة     ميم الجمع                            األوجو الجائزة

 عدـ                            فتح                              توسط           -:1
 عدـ                            تقليل                             قصر                -:2
 تقليل                             توسط              عدـ                               -:3
 صلة                             فتح                             قصر                                         -:4
 صلة                            تقليل                            توسط           -:5
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 :1اجتمع فيها مد جائل متصل مع ميم صبع مع لفظ التوراة اليت ياتبعض اآل -:ثلةأم
ُٓ قولو تعاذل: }  - أ ُٛ جَّ

َ
ٜۡ خ َ رََۣول ٜۡ ٜاْ ٱتلَّ ًَةُم

َ
ُٓ ۥٓ أ ِٛ ٗزَِل إحَِلۡ

ُ
ةٓ أ َٔ َِ َو جِني ََٰح َوٱۡۡلِ ُٓ ى ِٛ ِ ّب ِٖٔ رَّ ِٖٔ ۥ  ٜاْ  َزُْ

َ
ۥ ََأ

 ُٓ ِٛ ًِٜۡ ُٓ وَ ِٛ رُۡصِْ
َ
ِٖٔ َُتِۡخ أ  ن اؼبائدة.م 66{ آية  ۚۥٓ ۥ َو

ُٓ قولو تعػاذل: }  - ب َُِتَِٰت لَۡصُذ َِ ٱّۡ ۡٚ
َ
أ ِۡ َيَٰٓ رًَُۣ ٜۡ ٜاْ ٱتلَّ ُٕ َٰ دٌُِي ٍء َظّتَّ َٰ ََشۡ ـةٓ ۥ لََعَ َٔ َِ َو جِنيـ َح َوٱۡۡلِ ٰـَ ى

 ُٓ ٗزَِل إحَِلُۡس
ُ
ُٓ أ ّبُِس ِٖٔ رَّ  من اؼبائدة. 68{ آية  ۥ  ۥ 

ةرِ رُ قولو تعاذل: }  - ت ىَّ ُُ آُء لََعَ ٱّۡ ِشدَّ
َ
ۥٓ أ ُٙ َك َٔ  َٖ ِي ُٓ َوٱَّلَّ ُٛ َ٘ ُٓ َّمَةُٓء ثَۡح ُٛ َٰ ا يَبَۡذُنَٜن ۖۥۡ دََرى دّٗ ة ُشضَّ كّٗ ََّ ۥ ُر

 ُٓ ُٚ ة َٕ ۖۡ ِشي ّٗٗة َٰ ِ َورِۡعَن َٖ ٱَّللَّ ِ ّٔ ُٓ وَۡغَلّٗ  ِٛ ِٜٚ ُٓ ۥ ِف وُُص ُٛ َسُْ َٔ  ٍَ ِ َٰل ُضٜدِ  َذ زَرِ ٱلصُّ
َ
ٖۡ خ ِٔ رَۣۥ  ٜۡ َٰحِ  ۥ ِف ٱتلَّ  ى

 من الفتح. 29{ آية 

ُٖ َمرۡ قولػو تعػاذل: }  - ث ُٓ ِإَوۡذ ًَةَل ِقحَِس ٱۡب ِ إحَِلُۡس َِ إِّنِ رَُشُٜل ٱَّللَّ َٰٓءِي ٓ إِۡشَر َِ ََٰج  َ َٓ ة َي ًّٗ ۥ ُمَطـّدِ
رَۣ ٜۡ َٖ ٱتلَّ ِٔ ة َبۡيَ يََديَّ  َٕ ِ ّ َٰحِ ل  من الصف. 6{ آية  ى

ُٓ قولو تعاذل: }  - ج ُٚ ُذًٜبة ِقَ٘د ُۡ َٔ ۥ  ُٙ ِي ََيُِدوَٗ رَۣٱَّلَّ ٜۡ َٰحِ ۥ ِف ٱتلَّ ُٓ  ى ُٚ ُمُر
ۡ
ِِ يَأ جِني ۡكُروِف َوٱۡۡلِ َٕ ۡ ۥ ثِـٱل

ُٓ َويَ  ُٛ َٰ ى َٛ ۡ٘ ُٓ ُٛ ۡ٘ هِـَر َوَيَغـُف َخـ ُٓ ٱۡخََ َٰٓ ِٛ ّيَِبَِٰخ َوُيَعّرُِم َقَْـۡي ُٓ ٱّؽَّ ُٛ َ ُِّ ل رِ َوُيِع
َُ ٘ ُٕ ۡ ِٖ ٱل ۥٓ ۥ َق

 ُٓ ُٚ َ ِۡ ِ ُٓ إ ِٛ َِّّّت ََكَٗۡخ َقَْۡي َِ ٱ َٰ ۡمَل
َ
َٜر ۥ َوٱَۡأ ٜاْ ٱجلُـّ َجُك وهُ َوٱتَّ ُروهُ َوَََٗصُ ٜاْ ثِِٙۦ وََقزَّ ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ۚۥٓ وَٱَّلَّ

 ِ ۡىُِْعٜنَ ٱَّلَّ ُٕ ۡ ُٓ ٱل ُٚ  ٍَ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
ۥٓ أ ُٙ َك َٔ ٗزَِل 

ُ
 من األعراؼ 157{ آية  ٓي أ

 
حػػػسػػػػػػب القاعػدة  قػالوفلإلمػاـ  ةالتالػػػيػػػػػة علػى نَػَفػػػػػٍس واحػٍد، خػر ج ىػذه اآليػ ةعلى فرض قراءة اآليػػػػػػ -تمرين:

ُِ }  العامة اؼبػػتبعة للتخريج يف علم القراءات ؟. َِ ٱّۡ ۡٚ
َ
أ رََۣيَٰٓ ٜۡ ٗزَِّـِخ ٱتلَّ

ُ
ةٓ أ َٔ َٓ َو ِي َٰٚ َٜن ِفٓ إِثَۡر َٓ ُُتَةٓصُّ ِ حُ َتَِٰت ل ٰـَ  ى

وَََل َتۡكٌُِْٜنَ 
َ
ٖ  َبۡكِدهِۦٓۚٓ أ ِٔ  

ُِ إَِلَّ جِني ُٓ ٝةَهَٰٓ  ٦٥ َوٱۡۡلِ ُٓ ُٗذ ُؤََلٓءِ َحََٰضۡضُذ ُٓ ۥ َهَٰٓ ة َُّس َٕ ٓٞ ۥ ذِي  66{ آيػة  ۥ ثِـِٙۦ ِقْۡـ
 .من آؿ عمراف

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ب ض النظر أي من الثالثة المقدم. 1
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 باب ياءات اإلضافة
(، وىػي زائػدة عػن بنيػة  ِب ةثِِسذـ ىػي يػاء تسػتخدمها العػرب للتعبػَت عػن اؼبػتكلم اؼبفػرد كبػو ) -ضػافة:ياء اإل

ِٛۡدي الكلمة، فخرج بقولنا ] زائدة [ الياء األصػلية كبػو ) (، وخػرج بقولنػا ] اؼبفػرد [ اليػاء الدالػة  ةوِيٓ  َٔ َسـ،  َح
ر السػادل، وخػرج بقولنػا ] للتعبػَت عػن اؼبػتكلم [ يػاء ( فهي دالة على صبع اؼبذك َظةِِضِي على غَت اؼبفرد كبو )

ِ   اؼبؤنث اؼبخاطب كبو )  (. وَلُُكِ َوٱَۡشَ
 (. وَإِّنِ ،  َذُروِن ،  َشبِيِ   وياء اإلضافة تدخل على األظباء، واألفعاؿ، واغبروؼ، كبو: )

َِ  فتكوف مع الفعل منصوبة احملل، كبو: ) ۡوزِۡق
َ
رِي سػم ؾبػرورة احملػل، كبػو )من النمل، ومػع اال 19( آية  أ

َۡ  ذِ
َخةُف  من طو، ومع اغبرؼ منصوبة احملل ] إذا جاءت مع إّف وأخواهتا [، كبػو ) 14( آية 

َ
ٓ أ مػن  15( آيػة  إِّنِ

ِٖ  األنعاـ، وؾبرورة احملل كبو )  من الكافروف. 6( آية  َوَِّلَ دِي
 (( فطرؾ و فطره. َؽَرِن ذَ  وعالمتها صحة إحالؿ الكاؼ أو اؽباء ؿبلها، فتقوؿ يف كبو ))

 والعرب كانت أحياناً تسكنها وأحياناً تفتحها.
وقػػد قيػػل إّف اإلسػػكاف ىػػو األصػػل ألهنػػا مبنيػػة واألصػػل يف البنػػاء السػػكوف، كمػػا أّف األكثػػر يف القػػرآف ىػػو      

لػػذي السػػكوف، والػػبعض قػػاؿ إّف الفػػتح أصػػٌل ثػػاٍف، أي أف اإلسػػكاف أصػػل والفػػتح أصػػل، ألنػػو اسػػم، واالسػػم ا
 يكوف حرفاً غَت مرفوع يُقوى باغبركة، وكانت فتحتو للتخفيف، ولكن الرأي األوؿ أقوى.

 ياء جاءت على ثالثة أقساـ: 876ولقد ورد منها يف القرآف 
ِٞ  ما اتفق القػراء علػى إسػكاهنا وىػي األكثػر، كبػو ) - أ  566مػن البقػرة، وصبلتهػا  31( آيػة  إِّنِ َصةِقـ

 ياًء.

ََُِبُ  تحها، كبو )ما اتفق القراء على ف - ب َ ٱّۡ َِ َن
 ياًء. 98من آؿ عمراف، وصبلتها  41( آية  ثََْ

يػػاء وتػػأ  علػػى  212مػػا اختلػػف القػػراء فيهػػا بػػُت الفػػتح واإلسػػكاف وقػػد وردت يف القػػرآف الكػػرًن يف  - ت
 ستة أقساـ بالنسبة ؼبا بعدىا.

 

 أقساـ ياءات اإلضافة
 يأ  بعد ياء اإلضافة

 
 ليس بعدىا     مهلة وصل      مهلة وصل     مهلة قطع     مهلة قطع     مهلة قطع      
 مكسورة          مضمومة     يف ) أؿ ( التعريف      مفردة             مهلة     مفتوحة      

 ياًء ( 31ياءات (       )  7ياًء (       )  14ياءات (     )  11ياًء (      )  52ياًء (      )  99)     
 إين أعلم ما ال         من أنصاري           إين أريد        ريب الذي حييي        قومَي ازبذوين          وطهر بييت  

 تعلموف              إذل اهلل                                                                             للطائفُت       
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 اإلضافة يف ياءات قالوفمذىب 
  كػػل يػػاء إضػػافة تلتهػػا مهػػلة قطػػع مفتوحػػة يف كػػل القػػرآف كبػػو قػػالوفيفػػتح: (  َ ُٓ  إِّنِ ــ ۡقَْ

َ
 تسػػعة(، إال  أ

 -، وىي:قرأىا باإلسكاف مواضع

ُٓ  قولو تعاذل: ) .1 رُۡز َُ ۡذ
َ
ُروِنٓ أ َُ  من البقرة. 152( آية  ۥوَٱۡذ

رۡ  قولو تعاذل: ) .2 ـُ ٗ
َ
رِِنٓ أ

َ
ۚٓ  أ ٍَ  ؼ.من األعرا 143( آية  إحَِلۡ

ََل ِف  قولو تعاذل: ) .3
َ
ٓ  خ ِ َّ  من التوبة. 49( آية  َوََل َتۡىذِ

َٖ  قولو تعاذل: ) .4 ِ ّٔ ُزٖ 
َ
ٓ أ َِ  من ىود. 47( آية  َودَرَّۡمۡ

ِدَك ِضَرَٰؼّٗ  قولو تعاذل: ) .5 ۡٚ
َ
ٓ أ َِ  من مرًن. 43( آية  ةوَٱدَّجِۡك

ٓ  قولو تعاذل: ) .6 َِ ۡوزِۡق
َ
ٍَ َرّبِ أ َذ َٕ َر ِٗۡك ُُ ۡش

َ
ۡن أ

َ
 من النمل. 19( آية  أ

ِۡ ُمَٜسَٰ  قولو تعاذل: ) .7 ۡرُذ
َ
ُن َذُروِنٓ أ ٜۡ  من غافر. 26( آية  َوًَةَل وِرَۡق

ُٓ َوًَةَل َربُّسُ  قولو تعاذل: ) .8 ۡشَذِضۡت َُّس
َ
 من غافر. 61( آية  ۥٓۚٓ ُٓ ٱۡدُقِٜنٓ أ

ٍَ  قولو تعاذل: ) .9 َذ َٕ َر ِٗۡك ُُ ۡش
َ
ۡن أ

َ
ٓ أ َِ ۡوزِۡق

َ
 من األحقاؼ. 15( آية  َرّبِ أ

 

  َٗطـةرِيَ  ) :كل ياء إضافة تلتها مهلة قطػع مكسػورة يف كػل القػرآف كبػو الوفقيفتح
َ
ٖۡ أ ـ َٔ إََِل  ًَـةَل 

 ِۡۖ  وىي: ،، وموضع ـبتلف فيوقرأىا باإلسكاف مواضع ةعشر  (، إال يف ٱَّللَّ

ِٜۡم ُحۡجَكُسٜنَ  قولو تعاذل: ) .1 ۡرِنٓ إََِلَٰ يَ ـِ ٗ
َ
 من األعراؼ. 14( آية  ًَةَل أ

َظتُّ  قولو تعاذل: ) .2
َ
ٓ  أ َِ ة يَۡدُقَٜٗ َّٕ ِٙ  إََِلَّ ِم  من يوسف. 33( آية  إحَِلۡ

ِتٓ  إِنَّ َرّ ِ َِّؽيٞه  قولو تعاذل: ) .3 َٜ  من يوسف. 111( آية  َوَبۡيَ إِۡخ

ِٜۡم ُحۡجَكُسٜنَ  قولو تعاذل: ) .4 ۡرِنٓ إََِلَٰ يَ ـِ ٗ
َ
 من اغبجر. 36( آية  ًَةَل َرّبِ وَأ

ٓ  قولو تعاذل: ) .5 ٓ  إِّنِ َِ ًُ  من القصص. 34آية  ( يَُطّدِ

ِٜۡم ُحۡجَكُسٜنَ  قولو تعاذل: ) .6 ۡرِنٓ إََِلَٰ يَ ـِ ٗ
َ
 من ص. 79( آية  ًَةَل َرّبِ وَأ

ٓ إََِل ٱجلَّةرِ  قولو تعاذل: ) .7 َِ  من غافر. 41( آية  َودَۡدُقَٜٗ

ٓ إحَِلِۡٙ َّۡحَس ََلُۥ قولو تعاذل: ) .8 َِ ة دَۡدُقَٜٗ َٕ جَّ
َ
 من غافر. 43( آية  ََل َصَرَم خ

ٍَ  عاذل: )قولو ت .9  من األحقاؼ. 15( آية  ِف ُذّرِيَِّّتٓ  إِّنِ ُتۡجُخ إحَِلۡ

ِ  ًَرِيت   قولو تعاذل: ) .11 َص
َ
ٓ إََِلَٰٓ أ َِ ۡردَ خَّ

َ
ََلٓ أ ٜۡ َ  من اؼبنافقوف. 11( آية  ل

ٓ إِنَّ َِل ِق٘ـَدهُۥ يف موضع واحد فقط، وىو قولو تعػاذل: ) واخُتِلف عنو مػن  51آيػة (  َوَّهِٖ رُِّصۡكـُخ إََِلَٰ َرّ ِ
 ـ، ويليد وجو آخر وىو اإلسكاف.افصلت، فلو فيو الفتح كمنهجو الع
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  كػػػل يػػػاء إضػػػافة تلتهػػػا مهػػػلة قطػػػع مضػػػمومة يف كػػػل القػػػرآف كبػػػو قػػػالوفيفػػػتح:  ( َ ـــدُ  إِّنِ رِي
ُ
، إال ( أ

 موضعُت، أسكنهما كل القراء، ومها:

ُٓ  قولو تعاذل: ) .1 ِدُك ۡٛ وِف ثَِك
ُ
ِدٓي أ ۡٛ ٜاْ ثَِك ۡووُ

َ
 من البقرة. 41( آية  ۥَوأ

وۡرِۡغ َقَْۡيِٙ ًِۡؽرّٗ  ًَةَل َءادُِٜنٓ  قولو تعاذل: ) .2
ُ
 من الكهف. 96( آية  اأ

 

 :1وقد أصبلها الشيا القاضي يف النظم اعبامع
 أْو َكْسرِىا أَْو َضم ها إال اليت  والياَء فافَتْح ِعنَد فَػْتِح مَهْلَِة 

 تْرضَبِْن تَػْفِتٍت  َذُرونػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أَرِنػي     يف اْدعوِف واذُْكُروِف فات ِبْعٍت         
ْرتَنػػػػػػػػػػػػػػي     ُذر ي يت َيْدعونَنػػػػػػػػػػػػي تْدعونٍت          ْقٍت كػذا َأخ   َمْعػُو ُيَصد 

 ويا بَِعْهدي أَو ال َقْد َسػَكَنتْ      أَْنِظْرين آتوين ِبَكهٍف ثَػَبَتت                       
 

  ِي  ) :كػػل يػاء إضػػافة تلتهػا مهػلة وصػػل مػن ] أؿ [ التعريػف، يف كػػل القػرآف كبػػو قػالوفيفػتح َ ٱَّلَّ َرّ ِ
ِٕيُخ  ۦ َوُي  (. يُۡۡحِ

 مع مالحظة أف من أسكنها من القراء فلو حذفها وصاًل، ألف بعدىا ساكن.
َ٘ةُل }  :خيالف حفصاً يف ىذا البػاب يف موضػع واحػد، وىػو قالوفوعليو فشف  ِديَ  ََل َح ۡٛ ِٕيَ  َخ ِ َْٰ  ٱّظَّ

مػػن البقػػرة، وقػػد قػػرأ حفػػص بشسػػكاف اليػػاء مػػن ىػػذا النػػوع يف موضػػع واحػػد فقػػط، وىػػو  124{ آيػػة 
 موضع البقرة السابق، وفتح ما سواه.

 

  ِمَ  ) :كل ياء إضافة تلتها مهلة وصل مفردة، يف كل القػرآف كبػو قالوفيفتح ٜۡ َذا إِنَّ ًَ َُذواْ َهٰـَ (،  ٱَّتَّ
 ، وىي:قرأىا باإلسكاف اضعإال ثالثة مو 

ٍَ لََعَ ٱجلَّةِس  قولو تعاذل: ) .1  من األعراؼ. 144( آية  إِّنِ ٱۡضَؽَىۡيُذ

ِِخ َهَٰرُ  قولو تعاذل: ) .2
َ
 من طو. 31( آية  ٱۡشُدۡد ثِِٙۦٓ  ٪٢وَن أ

ُٜل  قولو تعاذل: ) .3 ٌُ فَ َح َٔ َۡذُت  َِ ٱَّتَّ َۡيتَ َْٰ  من الفرقاف. 27( آية  َ 

 اللتقاء الساكنُت. وصالً  تسقط اؼبواضع الثالثة السابقةيف  الياء ال خيفى أفّ و   

 :2قاؿ الشيا القاضي يف النظم اعبامع
 َوِعْنَد مَهِْل الَوْصػػػػػػػػػػػػػػػِل أَْربَػٌع أتت  َوقَػْبل الـِ اْلُعْرِؼ فَػْتُحها ثَػَبْت     
 ْت يف الذ ْكرِ بَػْعِدَي اظْبُُو َقْد بُػيػ نَ   َمْفُتوحًة قَػْومي لِنَػْفسي ذِْكرِي     

                                                 
 (. هم1403، لمتراث ا زهرية المكتبة: القاهرة)  ،ناف  اإلمام لقراءة الجام  النظم شرح ،يالقاض الفتاح عبد 1
 المرج  الساب . 2
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  فشنو يفتحها: ،التالية السبعةكل ياء إضافة إذا دل يأت بعدىا مهٌل، إال يف اؼبواضع   قالوفيسكن 

ةٓنِىِيَ  قولو تعاذل: ) .1 َِرا ثَۡحِّتَ لِْؽَّ ّٛ ن َؼ
َ
 من البقرة. 125( آية  أ

ِ  قولو تعاذل: ) .2 ُخ وَۡصِّهَ َّلِلَّ ٕۡ ۡشَْ
َ
ِۡ أ ٌُ  من آؿ عمراف. 21( آية  َذ

َٰتِ  تعاذل: ) قولو .3 َمََٰن ِي َذَؽَر ٱلصَّ ُخ وَۡصِّهَ لَِّلَّ ۡٛ  من األنعاـ. 79( آية  وَصَّ

ةِتَ  قولو تعاذل: ) .4 َٕ ِٕيَ  َوَم َ ِ َرّبِ ٱَّۡعَْٰ  من األنعاـ. 162( آية  َّلِلَّ

ِۡر ثَۡحِّتَ لِْ قولو تعاذل: ) .5 ّٛ ةٓنِىِيَ َوَؼ  من اغبج. 26( آية  ؽَّ

خۡ  قولو تعاذل: ) .6
َ
ة َِلَ ََلٓ أ َٔ  من يس. 22( آية  ُجدُ َو

ُٓ  قولو تعاذل: ) .7 ُُ٘س ٓۡ دِي ِٖ  ۥَُّس  من الكافروف. 6( آية  َوَِّلَ دِي

ةِتَ  َوََمَۡيةٓيَضََلِت َونُُصِِك  إِنَّ  ) :قولػو تعػاذليف  قػالوفلمالحظة:  َٕ مػن األنعػاـ، إسػكاف يػاء  162( آيػة  َوَم
، مػع اؼبػد اؼبشػبع يف األلػف قبلهػا يف اغبػالُت، ، حيػث يقػرأ بشسػكاهنا وصػالً ووقفػاً حسب منهجو العػاـ اإلضافة

.  على أنو مد الـز
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 باب ياءات الزوائد
 لىي كػل يػاء متطرفػة تثبػت يف الػتالوة زيػادة علػى رسػم اؼبصػحف، وىػي إمػا الـ الكلمػة ) فعػ -الياء اللائدة: 

 }  -اغبػػػروؼ، كبػػػو: دوف(، أو يػػػاء اؼبػػػتكلم وتقػػػع يف األظبػػػاء واألفعػػػاؿ 
ُ
اعِ أ َٜةَ ٱلَّ ـــ  ۦإَِذا َدََعنِ   ۦِصيـــُت َدۡق

ٜاْ َِل   .1{ وََْۡحۡصَذِضيُج

 فهي زائدة عند من أثبتها، وعند من دل يثبتها ال تعترب زائدة.

 وقد أشار إليها اإلماـ الشاطيب بقولو:
 اِحِف َمْعزالَ أَلْف ُكنَّ َعْن َخطِّ الَمصَ                َوُدوَنَك يَاَءاٍت ُتَسّمى َزَوائَِدا           

 وىي تكوف يف آخر الكلمات ولكن ال تكتب موصولة مع الكلمات، بل تُذي ل هبا وترسم يف طرفها.

 والياءات قسماف:
ِٖ ،  وَِخيدِ ،  َِٗسيِ  ما ىو زائد عن الكلمة، كبو ) .1 َٔ ۡزَر

َ
 (. أ

َ٘ةدِ  ما ىو أصلي، كبو ) .2 ُٕ ۡ  (. يَِۡسِ ،  ٱل

 أما يف حاؿ الوقف ربذؼ. ،عند من أثبتها ففي حاؿ الوصل تثبت

 
 قالوفحكم ياءات اللوائد عند 

 ٜۡمَ  ۦَ َٰكَِجةدِ }  قولو تعاذل:يف  ،الياء اللائدة وصاًل ووقفاً  قالوف أثبت ُٓ ٱحۡلَـ ٌٜۡف َقَْـۡيُس { آيػة  ََل َخـ
 .اللخرؼمن  68

 اِع   )وصاًل بوجهُت يف:  قالوف قرأ َٜةَ  }قولو تعػاذل: من  ،(َدََعِن  ٱلَّ ِصيُت َدۡق
ُ
اعِ  أ  ۖۦۡ إَِذا َدََعنِ  ۦٓ ٱلَّ

ٜاْ َِل  اليػػاء اللائػػدة وصػػالً وىػػو اؼبقػػدـ، أو البقػػرة، والوجهػػاف مهػػا: حػػذؼ مػػن  186آيػػة {  وََْۡحۡصــَذِضيُج
 .-كحفص- أما وقفاً فبحذؼ الياء فيهما ،2إثباهتا

 تسعة عشر موضعاً، وىي: الياء اللائدة وصالً يف الوفأثبت ق 

ٕۡ قولػو تعػاذل: }  .1 ۡشَْ
َ
ِۡ أ ٌُ ِٖ َذ َجَك ِٖ ٱتَّ َٔ ِ َو َٖ  ۦ  ُخ وَۡصِّهَ َّلِلَّ ِيـ آؿ مػن  19آيػة {  َوًُـِ َِّّّلَّ

 عمراف.

تِ قولو تعاذل: }  .2
ۡ
َٜۡم يَأ ُٓ َجۡىٌس  ۦيَ َّْ  بِإِۡذِِٗٙۚۦٓ ََل دََس

 ىود.من  115آية {  إَِلَّ

                                                 
 وصاًل كل من: ورش وأبو عمرو وأبو جعفر وقالون في أحد وجهيه.و  تيعقوب الياء الزائدة في المفظين، مطمقاً  أثبت 1
 .وصالً  (ے)الداعفي  المد الجائز المنفصلل يخفى  2
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ِٖ  قولو تعاذل: } .3 ۡردَ خَّ
َ
ٖۡ أ ِ حِ  ۦٓ َّه َٕ ِٜۡم ٱٌَِّۡحَٰ  .اإلسراءمن  62آية  1{ إََِلَٰ يَ

دِ  و تعاذل: }قول .4 ۡٛ ٖ َح َٔ ٛۡ  َو ُ َذ َذدِ  ٱَّللَّ ۡٛ ُٕ ۡ ِۡ وََْٖ ۦَٜ ٱل ٖ يُۡغِْ َٔ  .اإلسراءمن  97آية {  َو

ٛۡ  قولو تعاذل: } .5 ُ َذ ِد ٱَّللَّ ۡٛ ٖ َح َذدِ  َٔ ۡٛ ُٕ ۡ ِۡ وََْٖ ۦَٜ ٱل ٖ يُۡغِْ َٔ  .الكهفمن  17آية {  َو

ِٖ  قولو تعاذل: } .6 ِديَ ۡٛ ن َح
َ
ٖۡ َهََٰذا ۦَقَِسَٰٓ أ ِٔ ًَۡرَب 

َ
 .الكهفمن  24آية {  ارََشدّٗ  َرّ ِ َِأ

ٓ  ۦإِن دََرنِ  قولو تعاذل: } .7 َٗة
َ
ةَلّٗ  خ َٔ  ٍَ ِ٘ٔ  َِّ ًَ

َ
 .الكهفمن  39آية  2{ ا َوَوَلّٗ أ

َ  قولو تعاذل: } .8 ن يُ  َذَكَِسَٰ َرّ ِ
َ
ٍَ َخۡيّٗ  ۦۡؤتَِيِ أ َّ٘ذِ ِٖ َص ّٔ  .الكهفمن  41آية  3{ ا 

َّ٘ة َجۡجِل   قولو تعاذل: } .9 َُ ة  َٔ  ٍَ ِ َٰل اوَٱۡردَ  ۦًَةَل َذ  .الكهفمن  64آية {  دَّ

ن  قولو تعاذل: } .11
َ
َٰٓ أ ٍَ لََعَ دَّجُِك

َ
ِۡ خ َٚ ِٖ َٕ ِ َخ رُۡشدّٗ  ۦُتَكّْ ٕۡ ِ ة ُقّْ َّٕ  .الكهفمن  66آية {  اِم

ِٖ   قولو تعاذل: } .11  دَتَّجَِك
َلَّ
َ
ۡمرِي ۦخ

َ
َذَكَطۡيَخ أ

َ
 .طومن  93آية {  أ

وَٗ  قولو تعاذل: } .12 ِٕدُّ دُ
َ
َٖ ًَةَل خ ة َصةَٓء ُشَْۡيَمَٰ َّٕ ةل   ۦِٖ وََْ َٕ ِ  .النملمن  36آية {  ث

ِٜۡم ٱدَّجُِكٜنِ  قولو تعاذل: } .13 ٌَ َٰ ُٓ  ۦَ  ِدُك ۡٚ
َ
َِ ٱلرََّشةدِ  ۥأ  .غافرمن  38آية {  َشبِي

ارِ  قولو تعاذل: } .14 َٜ َٰذِِٙ ٱۡۡلَ ٖۡ َءاَ  ِٔ ِٓ  ۦَو َٰ ۡقَل
َ
ٱَۡأ ََ  .الشورىمن  32آية {  ِف ٱۡۡلَۡعرِ 

ُٕ  قولو تعاذل: } .15 ۡ َ٘ةدِ ٱل َٜۡم ُح ِٕۡف يَ َكن  ًَرِيت   ۦَ٘ةدِ َوٱۡشَذ َّٔ  .ؽمن  41آية  4{ ِٖٔ 

اِع   قولو تعاذل: } .16 ِؽكَِي إََِل ٱلَّ ۡٛ َٰىُِروَن َهََٰذا ۦمُّ ُٜل ٱَّۡك ٌُ  .القمرمن  8آية {  َح

ِِ إَِذا يَِۡسِ  قولو تعاذل: } .17 ۡ
ِۡ  ٤ ۦَوٱحلَّ  .الفجرمن  4آية {  َٚ

َ  قولو تعاذل: } .18 ُٜل َرّ ِ ٌُ ِٖ  َذَي َٔ ۡزَر
َ
ٓ  ١٥ ۦأ ة َّٔ

َ
 .الفجرمن  15آية  5{ َوأ

َ  قولو تعاذل: } .19 ُٜل َرّ ِ ٌُ َهََٰنِ  َذَي
َ
ۖۡ  ١٦ ۦأ  .الفجرمن  16آية  6{ َُكَّ

 ةٓ َءادَ  قولػو تعػاذل: } ، يفقالوف حفصاً  وافق َٕ ُ َخۡيٞ َذ ۦَ ٱَّللَّ ِٖ َٰ ٓ  ى ة َّٕ ُٓ  ّمِ َُٰسـ النمػل، مػن  36آيػة {  ۚۥٓ َءادَى
 .هتا وقفاً مفتوحة وصاًل، ولو حذفها أو إثبا ياء زائدة حيث أثبت

 
 

                                                 
 .وصالً  في الياء الزائدة المد الجائز المنفصلل يخفى  1

 لفظة )أنا( فتمد عمى المنفصل. ا لح في ل يخفى إثبات 2

َ ل يخفى فتح ياء اإلضافة في لفظة ) 3  (.َرّ ِ

َ٘ةدِ) الياء في لم ُيثبت قالونل يخفى أّن  4  .(ُح

َ ل يخفى فتح ياء اإلضافة في لفظة ) 5  (.َرّ ِ
َ فى فتح ياء اإلضافة في لفظة )ل يخ 6  (.َرّ ِ
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 وإثبات الياء وصالً يف ياءات اللوائد لعلتُت مها:
 ، وىو بشثبات ىذه الياءات.اتباع النقل الوارد عن الشيوخ بسندىم لرسوؿ اهلل  - أ

 اتباع األصل، واألصل يف ىذه الياءات اإلثبات، وإمنا حذفت زبفيفاً أو بناًء. - ب

 
 

 ؽ بُت ياءات اللوائد وياءات اإلضافةو الفر 
 ؽ بُت ياءات اللوائد وياءات اإلضافة يف النقاط التالية:و ديد الفر ديكن رب

 ياءات اللوائد يف األظباء واألفعاؿ، أما ياءات اإلضافة فتوجد يف األظباء واألفعاؿ واغبروؼ. - أ

 ياءات اللوائد ؿبذوفة يف اؼبصاحف، أما ياءات اإلضافة فهي ثابتة فيها. - ب

ء المػػاً للفعػػل، أمػػا يػػاءات اإلضػػافة فتكػػوف زائػػدة علػػى يػػاءات اللوائػػد تكػػوف أصػػلية وزائػػدة، فتجػػي - ت
 الكلمة وليست من أصوؽبا، فهي كهاء الضمَت وكافو.

اػبػػػػالؼ يف يػػػػاءات اللوائػػػػد دائػػػػر بػػػػُت اغبػػػػذؼ واإلثبػػػػات، أمػػػػا يػػػػاءات اإلضػػػػافة فػػػػدائر بػػػػُت الفػػػػتح  - ث
 واإلسكاف.
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 حفصاً  قالوفاإلماـ كلمات مطردة خالف فيها 
 .{ بُِيَٜت }  :سواء أكاف معرفاً أو منكراً، ىكذا، ( ُبُيَٜت  ) لفظ بكسر الباء يف قالوفقرأ  (1

 .{ نَ زِ ُُيۡ }  :ىكذا ،1كيف ورد،  ( َُيُۡزنَ  )يف لفظ  بضم الياء وكسر اللاي قالوفقرأ  (2

 .{ ُت َُيۡصِ }  :ىكذاورد،  كيف ( َُيَۡصُت  ) بكسر السُت يف لفظ قالوفقرأ  (3

ُرونَ لفظ )يف  بتشديد الذاؿقرأ قالوف  (4 ََّ ُرونَ ذَّ دَ ، ىكذا: }3ورد حيث ، اؼببدوء بتاء،2(دََذ ََّ.} 

ة } لفظ ) سيء ( يف كل من قولو تعاذل:  (5 َّٕ َ َ٘ة لُٜؼّٗ َول ُٓ  ٓيءَ ِشـؒة َصةَٓءۡت رُُشُْ ِٛ ِ ُٓ َوَع  ۥث ِٛ ِ { َذرَۡعّٗ  ۥةَق ث
َ٘ة لُٜؼّٗ قولػو تعػاذل: } من ىػود، و  77آية  ن َصةَٓءۡت رُُشُْ

َ
ةٓ أ َّٕ َ ُٓ  ءَ يٓ ِشـؒة َول ِٛ ِ ُٓ  ۥث ِٛـ ِ ۖۡ  ۥَوَعـةَق ث {  َذرَۡعّٗ

ۡوهُ ُزَّۡىحّٗ وقولػو تعػاذل: } من العنكبػوت،  33آية 
َ
ة َرأ َّٕ ْ  ۡخ  َٔ ٓي شِؒوََْ َٖ َزَىـُروا ِيـ  27{ آيػة  وُُصٜهُ ٱَّلَّ

قػػػرأه قػػػالوف وقػػػع فيػػػو قبػػػل اليػػػاء كسػػػرة يف أولػػػو، وقػػػد  يف القػػػرآف، ىػػػذا الفعػػػل اوال رابػػػع ؽبػػػمػػػن اؼبلػػػك، 
باإلااـ ىنا ىو: أف ربرؾ اغبرؼ األوؿ مػن الكلمػة حبركػة مركبػة مػن حػركتُت ضػمة  واؼبقصودباإلااـ 

وكسػػػرة، وجػػػلء الضػػػمة مقػػػدـ وىػػػو األقػػػل، ويليػػػو جػػػلء الكسػػػرة وىػػػو األكثػػػر، وال يضػػػبط اإلاػػػاـ إال 
ُسػػوَِء (  فهػػذا الفعػػل علػػى وزف ] فُعِػػل [ وأصػػلو ىػػو ]) بػػالتلقي واؼبشػػافهة مػػن أفػػواه اؼبشػػايا اؼبتقنػػُت،

يػػػاً للمفعػػػوؿ [ فُسػػػلبت مػػػن السػػػُت الضػػػمة ونقلػػػت إليهػػػا كسػػػرة ويػػػاء مػػػع اإلاػػػاـ، وأغلػػػب العػػػرب مبن
ءَ  يقرؤونو )  .( باإلااـ ٓيءَ ِشـؒ (، والبعض يقرؤه ) ِسٓ

حِ  َٔ ۡل  يف لفظ ) (6 َُ ۡضَدَُٰت ( مػن قولػو تعػاذل: }  ۡي
َ
َب أ ذَّ حَ  َل ََ َُ ۡرَشِْيَ  ۡي ُٕ ۡ مػن الشػعراء،  176{ آيػة  ٱل

ۡضَدَُٰت }  و قولو تعاذل:
َ
ُٜۡم لُٜط  َوأ ُٜد َوًَ ُٕ ۚٓ  َل َوَث َح َُ ۡظـَزاُب  ۡي

َ
ٍَ ٱَۡأ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
مػن سػورة ص،  13{ آيػة  أ

بػػالـ مفتوحػػة وال يُثبػػت مهػػلة القطػػع الػػيت بعػػد الػػالـ وال توجػػد  -ويصػػلها أيضػػاً  -هبػػا  قػػالوففيبتػػدئ 
حَ  َل  ) :مهلة وصل قبلها، وينصب التاء فيقرؤمها ىكذا َُ ا هبمػلة مػالػذي يبتػدئ هب(، خبالؼ حفػص  ۡي

 وصل مفتوحة، ويكسر التاء.

كحفػػص يُثبػػت عنػػد االبتػػداء مهػػلة   ، فػػشف قػػالوف14، وموضػػع ؽ اآليػػة 78أمػػا يف موضػػع اغبجػػر اآليػػة 
يَۡسحِ وصل مفتوحة تبعاً للرسم، وال خيفى وجو النقل فيهما، فيقرؤمها ىكذا: ) 

َ
 (. ٱَۡأ

َّ  )لفظ بكسر الياء يف  قالوفقرأ  (7 ََ َُٰج ِّ ، ىكذا: } حيث ورد ( َ  ََ َُٰج  َ }. 

                                                 

َّۡىَزعُ  استثنى قالون قوله تعالى: } 1 ُٓ ٱ ُٛ  .-كحفص–، حيث فتح الياء وضم الزاي ا نبياءمن  103آية {  ََل َُيُۡزُج
ُرونَ إذا إضيح لهذا المفظ حرح مزيد فال يندرج في هذا البند، وذلك نحو: ) 2 ََّ  من البقرة. 221( آية َحَذَذ

ٓ  قوله تعالى: } داما ع 3 ُروَن إَِلَّ َُ ة يَۡذ َٔ من المدثر،  ن أصل المفظ )َيْذكَُّروَن(، وقد قرأم قالون بتاء  56آية {  َو
ُرونَ دَ الخطاب، هكذا ) َُ  (.ۡذ
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َٰٓ إِۡل يَةِشـيَ يف قولو تعػاذل: }  (8 ٌٓ لََعَ َٰ مػن الصػافات، قرأىػا قػالوف بفػتح اؽبمػلة وألػف  131{ آيػة  َشـَل
َٰٓ ، ىكػذا: } ( يَةِشيَ   )إذل  ( لِ َءا )بعدىا وكسر الالـ على إضػافة  ٌٓ لََعَ َٰ {، وعلػى  يَةِشيَ  لِ َءاَشَل

ــيَ   (، فكلمػػة ) لِ َءا أو اختبػػاراً علػػى )  ىػػذا فيجػػوز الوقػػف اضػػطراراً   )( اسػػم نػػيب أضػػيف إذل  يَةِش
َفُسل َم على أىلو ألجلو، وال خيفى مد البدؿ، وقػراءة حفػص علػى أنػو اسػم واحػد صبعػاً منسػوباً  ( لِ َءا

ذا النػيب عليػو السػالـ، وعلػى ىػ ( يَةِشـيَ   )فيكوف السالـ واقعاً على من نسب إذل  ( يَةِشيَ   )إذل 
عند حفص ىي كلمة واحدة وال يصػح إال الوقػف علػى آخػر حػرؼ فيهػا وىػو  ( إِۡل يَةِشيَ ) فكلمة 
 النوف.

ُٓ لفػػظ )  (9 ــ ٌُْۡسُّ مػػن اؼبرسػػالت، لقػػالوف فيهػػا وجهػػاف جػػائلاف، اإلدغػػاـ الكامػػل وىػػو  21( آيػػة  ۥَِ
 اؼبقدـ، والوجو الثاين اإلدغاـ الناقص.

ُػ  )يف ]  (11 ُ
ۖۡ  )رة، من البق 245 آية ( َوَيۡجط  َؽحّٗ ۡ

طَۜۡيِؽُرونَ  )مػن األعػراؼ،  69 آية ( ثَط  ُٕ ۡ  37 آيػة ( ٱل
ــۡيِؽرٍ  ) وكػػذلكاؼبواضػػع الثالثػػة السػػابقة بالصػػاد فقػػط،  قػػالوفمػػن الطػػور [، قػػرأ  َط ُٕ ِ مػػن  24 آيػػة ( ث

 ىذا اؼبوضع بالصاد، كحفص. قرأ قالوفقد الغاشية، ف

َٰتِ  )لفظ بسكوف الطاء يف قرأ  (11 َٰتِ } ىكذا: ، مسةيف مواضعو اػب ( ُخُؽَن  .{ ُخۡؽَن

ة )قرأ قالوف قولو تعػاذل:  (12 َّٕ بػوجهُت: األوؿ بػاختالس   ،مػن النسػاء 58مػن البقػرة، وآيػة  271آيػة  ( ِٗكِ
ة  ـِ ِٗٚك، ىكذا: } كسرة العُت، والوجو الثاين إسكاف العُت ة َّٕ َّٕ  .{ ِٗۡك

ْ  قػػرأ قػػالوف قولػػو تعػػاذل: ) (13 ــُدوا  يد الػػداؿ، ولػػو يف العػػُت وجهػػاف:بتشػػد، النسػػاءمػػن  154( آيػػة  ََل َتۡك
الثػػاين: فػػتح العػػُت مػػع اخػػتالس ؛ األوؿ: اإلسػػكاف، وىػػو اؼبقػػدـ، وبػػذلك يلتقػػي سػػاكناف، وىػػو جػػائل

ْ ََل َتۡكدُّ ، ىكذا: } ىذه الفتحة ْ دُّ ـَ ََل دَٚك ۬  وا  {. وا

يٓ  قرأ قالوف قولو تعاذل: ) (14 ِّٛدِ  يَ
ء وىػو اؼبقػدـ، األوؿ: بشسػكاف اؽبػا، بػوجهُت: يػونسمػن  35( آية  َلَّ
، ، وىػػو جػػائل، الثػػاين: فػػتح اؽبػػاء مػػع اخػػتالس ىػػذه الفتحػػة] اؽبػػاء والػػداؿ [ وبػػذلك يلتقػػي سػػاكناف

يٓ ىكذا: }  ّدِ ۡٛ ٛٚ ۬  َلَّ َح  {. ّدِيٓ ـَ َلَّ يَ

ٜنَ  قػرأ قػالوف قولػو تعػاذل: ) (15 ُٕ اء وىػو اؼبقػدـ، األوؿ: بشسػكاف اػبػ، بػوجهُت: يػسمػن  49( آيػة  ََيِّطِ
، اء مػػع اخػػتالس ىػػذه الفتحػػة، وىػػو جػػائل، الثػػاين: فػػتح اػبػػ] اػبػػاء والصػػاد [ فوبػػذلك يلتقػػي سػػاكنا

ٜنَ ىكذا: }  ُٕ ٜنَ ـَ ََيٚ ۬  ََيّۡطِ ُٕ  {. ّطِ

 
 امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( القادـ لقاء) ال

 
 ( النهائيمػتػحػاف اال تحديد موعد)  
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 -(: 0ملحق رقم ) 
 -شرح فكرة الرسم التوضيحي : -أواًل :

الرسم التوضيحي من منطلػق تبسػيط اؼبعلومػة، وأف يفهػم اعبميػع موضػوعاً يعتػرب مػن اؼبواضػيع كانت فكرة       
اؼبهمة يف علم التجويد والقراءات، فشذا أردنا أف نعرؼ العالقة بُت أي حػرفُت فيكػوف مػن السػهل الرجػوع ؽبػذا 

 التقاء اغبرفُت . الرسم التوضيحي ومعرفة العالقة دبجرد النظر إذل اػبانة اليت يتقاطع عندىا خطا
فمثاًل لو أردنا أف نعرؼ العالقػة بػُت حػرؼ القػاؼ وحػرؼ الشػُت، ننظػر يف الرسػم التوضػيحي إذل حػرؼ      

، مث ننظػػػر إذل حػػػرؼ الشػػػُت عكػػػس –ولنػػػا اػبيػػػار يف ذلػػػك  –القػػػاؼ سػػػواء يف اغبػػػروؼ العموديػػػة أو األفقيػػػة 
لعمودية فنأخػذ الشػُت مػن اغبػروؼ األفقيػة، والعكػس العمود اؼبختار، دبعٌت أننا لو أخذنا القاؼ من اغبروؼ ا

صحيح، مث ننظر إذل نقطة التالقي، فشذا كاف لوف اؼبربع الػذي التقيػا فيػو ] أسػود [ معػٌت ذلػك أهنمػا متمػاثالف 
(، وإذا كػاف شػكل اؼبربػع ] قطريػاً مػائالً زىػري اللػػوف [  –أي مػع القػاؼ والشػُت  –) وىػذا دل يتحقػق معهمػا 

مػػا متجانسػػاف ) وىػػذا دل يتحقػػق معهمػػا (، وإذا كػػاف اؼبربػػع ] فارغػػاً أبػػيض اللػػوف [ معػػٌت ذلػػك معػػٌت ذلػػك أهن
أهنمػػا متباعػػداف ) وىػػذا دل يتحقػػق معهمػػا (، وإذا كػػاف لػػوف اؼبربػػع ] أزرؽ [ معػػٌت ذلػػك أهنمػػا متقاربػػاف ) وىػػذا 

 ما ربقق بينهما (، انظر التطبيق يف الشكل التارل.
 

 ح  غ  خ  ؽ  ؾ  ج  ش  ض  ؿ  ف  ر  ط ...... إخلأ  ىػ  ع            
 أ

 ىػ
 ع
 ح
 غ
 خ

 فايعٍت أف القاؼ والشُت متقارب أزرؽاللوف              ؽ    
 ؾ

 ج                                                         
 لخط التماث          فايعٍت أف القاؼ والشُت متقارب أزرؽاللوف          ش    

 ض
لػػو قسػػمنا الرسػػم التوضػػيحي خبػػط التماثػػل الػػذي ينتصػػف اللػػوف األسػػود ] وىػػذا مػػا عُػػرب عنػػو بػػاػبط  مالحظػػة:

 اؼبتقطع يف الشكل السابق [، لوجدنا أف جلئي الرسم التوضيحي متطابقاف يف صبيع اغبروؼ واؼبربعات.
 :ىو الشكل التارل الرسم التوضيحيالرسم التوضيحي :  -ثانياً:
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 متباعداف            فامتقارب         ف امتجانس          ف متماثال       مفتاح الرسم التوضيحي: 

 يَ  وَ  المد ب ـ ؼ ث ذ ظ ز س ص ت د ط ر ف ؿ ض ش ج ؾ ؽ خ غ ح ع ىػ أ 
                              أ

                              ىػ
                              ع
                              ح
                              غ
                              خ
                              ؽ
                              ؾ
                              ج
                              ش
                              ض
                              ؿ
                              ف
                              ر
                              ط
                              د

                              ت
                              ص
                              س
                              ز
                              ظ
                              ذ

                              ث
                              ؼ
                              ـ

                              ب
                              المد

                              وَ 
                              يَ 
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 ( 0أنموذج رقم ) 
 يف اؽبملتُت اؼبختلفتُت يف اغبركة من كلمتُت قالوفمذىب 

 الحكم                                مثاؿ      الهمزة الثانية      الهمزة األولى    
حّٗ             ُء               َء             َّٔ

ُ
حّٗ ٝاَصةَٓء ) التسهيل                           َصةَٓء أ َّٔ)               

َٓ        ءِ     ءَ            ِي َٰٚ  إِثَۡر
َ
 ) التسهيل                               َجَجأ

َ
َٓ ٝاَجَجأ ِي َٰٚ  (ثَۡر

ٓۡ        ءَ     ءُ        ِٛ ِ ۡقَمَْٰ
َ
ُٜٓء أ ٜٓ اإلبداؿ )                 ُش ُٓ وَ ُء ُش ِٛ ِ  (ۥ  ۡقَمَْٰ

وۡ          َء     ءِ     
َ
ةٓءِ أ َٕ ۡ ةٓءِ اإلبداؿ )                              ٱل َٕ ۡ  (ٜۡ يَ ٱل

َرآُء إََِل            ءِ     ءُ      ٌَ َرآُء ) التسهيل أو اإلبداؿ       ٱُّۡى ٌَ َرآُء  ََل ٝاٱُّۡى ٌَ  (ََّل وِ ٱُّۡى
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 نيالقسم الثا                                             

 

               

                                       

 وأصىل يةفرشكلمات                                   
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 ( سورة الفاتحة 1) 
 

4  ٍِ ِ َْٰ ٍِ  َم بعد الميمالتي بحذؼ األلف  َمِْ  

7  ۡٓ ِٛ ٓۡ  (ٔكةً ) َقَْۡي ِٛ ُٓ  ۬  َقَْۡي ِٛ  ۥَقَْۡي

وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 
 :وىما ،بخلٍف عنو

 لصلة وىو المقدـعدـ ا -1       
 صلة ميم الجمع -2       

 
 ( سورة البقرة 2) 

 

3  ۡٓ ُٛ ُٓ  َرزًََۡجَٰ ُٛ  ۥَرزًََۡجَٰ
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 

 بخلٍف عنو

ٗزَِل  4
ُ
ةٓ أ َٕ ِ ٗزَِل  ۬  ث

ُ
ةٓ أ َٔ ٗزَِل  َو

ُ
ةٓ أ َٕ ِ ٗزَِل  ۬  ث

ُ
ةٓ أ َٔ  َو

بقصر وتوسط المنفصل ، أي بمده 
حركات والقصر أربع  وأحركتين بمقدار 

 ىو المقدـ

4  ۡٓ ُٚ  ُٓ  ۥُٚ

وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 
 بخلٍف عنو

اجتمع في ىذه اآلية مد منفصل مع وقد 
ميم جمع وتقدـ المنفصل على ميم 

 الجمع فلقالوف فيها أربعة أوجو:
ميم  إتباعقصر المنفصل مع عدـ  -1

 .الجمع
إتباع ميم الجمع قصر المنفصل مع  -2

 .لفظية واواً 
إتباع ميم توسط المنفصل مع عدـ  -3

 .الجمع
إتباع ميم توسط المنفصل مع  -4

 .الجمع واواً لفظية
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5   ٍَ هِ ْوَلَٰٓ
ُ
ٍَ  أ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
ٍَ   َوأ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
ٍَ  أ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
 بتوسط المتصل، أي بمده أربع حركات َوأ

5  ۡٓ ّبِِٛ ُٓ  رَّ ّبِِٛ  ۥرَّ
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 

 خلٍف عنوب

6  ۡٓ ِٛ ٓۡ  َقَْۡي ُٛ َٗذۡرَت
َ
مۡ  َءأ

َ
 أ

( ۡٓ ِٛ مۡ ٝاَٰء َقَْۡي
َ
ٓۡ أ ُٛ  ۬  (َٗذۡرَت

( ُٓ ِٛ ُٓ ٝاَٰء ۥَقَْۡي ُٛ مۡ  ۥَٗذۡرَت
َ
 ۬ ( أ

( ُٓ ِٛ ُٓ ٝاَٰء ۥٓ َقَْۡي ُٛ مۡ  ۥٓ َٗذۡرَت
َ
 (أ

وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 
 بمقدار المد اإلتباعولو في ؛ بخلٍف عنو

 في يصبححركتين أو أربع حركات، ف
 ثالثة أوجو: اللفظتين

 .ميم الجمع وىو المقدـ إتباععدـ  -1
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -2

 .حركتينبمقدار 
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -3

 .أربع حركاتبمقدار 

6  ۡٓ ُٛ َٗذۡرَت
َ
ُٓ ٝاَٰء َءأ ُٛ  مع إدخاؿ ألف بتسهيل الهمزة الثانية ۥٓ َٗذۡرَت

 مزتيناله بين

6  ۡٓ ُٚ ُٓ  دُِ٘ذۡر ُٚ  ۥدُِ٘ذۡر
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 

 بخلٍف عنو

7 
  ۡٓ ِٛ ِ ۖۡ  ًُُْٜب ۡٓ ِٛ كِ ٕۡ  َش
 ۡٓ ثَۡصَٰرِِٚ

َ
ٓۡ  خ ُٛ َ  ۬  َول

 ُٓ ِٛ ِ ُٓ  ۥ  ًُُْٜب ِٛ كِ ٕۡ  ۬  ۖۥۡ َش
 ُٓ ثَۡصَٰرِِٚ

َ
ُٓ  ۬  ۥخ ُٛ َ  ۥَول

وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 
 بخلٍف عنو
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7 
 َٰ ٓۡ َولََعَ ِٛ ِ ۖۡ ًُُْٜب ۡٓ ِٛ كِ ٕۡ  َش

 ۡٓ ثَۡصَٰرِِٚ
َ
َٰٓ خ َولََعَ
 ۡٞۖ َٜة ٓۡ َقَذاٌب  ِمَشَٰ ُٛ َ  َول

 ُٓ ِٛ ِ ُٓ  ۥًُُْٜب ِٛ كِ ٕۡ َٰ َش
 ۖۥۡ َولََعَ

 ُٓ ثَۡصَٰرِِٚ
َ
َٰٓ خ ۖٞۡ  ۥَولََعَ َٜة  ِمَشَٰ

 ُٓ ُٛ َ  َقَذاٌب  ۥَول

مد الاجتمع في ىذه اآلية ميم جمع مع 
مد الالمنفصل وتقدمت ميم الجمع على 

 أوجو:المنفصل، فلقالوف فيها أربعة 
قصر مع ميم الجمع  إتباععدـ  -1

 .المنفصل
توسط مع  إتباع ميم الجمععدـ  -3

 .المنفصل
قصر مع  إتباع ميم الجمع واواً لفظية -2

 ل.المنفص
مع  إتباع ميم الجمع واواً لفظية -4

 .توسط المنفصل

8 ُٓٚ  ُٓ  ۥُٚ
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 

 بخلٍف عنو

 وزيادة ألفاً  ،وفتح الخاء ،بضم الياء ُقٜنَ دِ ٰـَ َُيَ  ََيَۡدُقٜنَ  9
 ، وكسر الداؿبعدىا

9  ۡٓ ُٛ ُٗىَص
َ
ُٓ  أ ُٛ ُٗىَص

َ
 ۥأ

وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 
 بخلٍف عنو

10 ِٓٛ ِ ٓۡ  ًُُْٜب ُٛ َ ُٓ  ۬  َول ِٛ ِ ُٓ  ۬  ۥًُُْٜب ُٛ َ  ۥَول
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 

 بخلٍف عنو
 وتشديد الذاؿ ،وفتح الكاؼ ،بضم الياء ثُٜنَ ذِّ سَ يُ  يَۡسِذثُٜنَ  10

11  ۡٓ ُٛ َ ُٓ  ل ُٛ َ  ۥل
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 

 بخلٍف عنو

12  ۡٓ ُٛ ُٓ  إِجَّ ُٛ  ۥإِجَّ
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 

 بخلٍف عنو

13  ۡٓ ُٛ َ ٓۡ  ۬  ل ُٛ ُٓ  إِجَّ ُٛ َ ُٓ  ۬  ۥٓ ل ُٛ  ۥإِجَّ

لفظية  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً 
؛ وال يخفى أّف لفظة )لهم( بخلٍف عنو

 فيها ثالثة أوجو
ََلٓ  13

َ
ةُٓء  خ َٛ َى ةُٓء   ٱلصُّ َٛ َى  بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة ََل وَ ٱلصُّ
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14   ۡٓ ِٛ ٓۡ  َشَحَِٰؽيِ٘ َكُس َٔ  ُٓ ِٛ ُٓ  ۬  ۥَشَحَِٰؽيِ٘ َكُس  ۥٓ َٔ

وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 
( معكمّف لفظة )؛ وال يخفى أبخلٍف عنو

 فيها ثالثة أوجو

15 
 ۡٓ ِٛ ِ ٓۡ   ث ُٚ دُّ ُٕ  ۬  َوَي

 ۡٓ ِٛ ِ  ُؼۡنَحَٰ٘
 ُٓ ِٛ ِ ُٓ  ۥ  ث ُٚ دُّ ُٕ  ۬  ۥَوَي

 ُٓ ِٛ ِ  ۥُؼۡنَحَٰ٘

وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 
 بخلٍف عنو

16  ۡٓ ُٛ ُٓ  دَِّخََٰرُت ُٛ  ۥدَِّخََٰرُت
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 

 بخلٍف عنو

17 
 ۡٓ ُٛ َسُْ َٔ  ۬   ۡٓ ُٜ٘رِِٚ ِ  ث

 ۡٓ ُٛ  َودََرَك
 ُٓ ُٛ َسُْ ُٓ  ۥ  َٔ ُٜ٘رِِٚ ِ  ۬  ۥث

 ُٓ ُٛ  ۥَودََرَك

وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 
 بخلٍف عنو

18  ۡٓ ُٛ ُٓ  َذ ُٛ  ۥَذ
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 

 بخلٍف عنو

19  ۡٓ ُٛ َصَٰجَِك
َ
ِٛٓ أ ِ ُٓ  ۬  َءاَذاٗ ُٛ َصَٰجَِك

َ
ُٓ  ۥ  أ ِٛ ِ  ۥَءاَذاٗ

إتباع ميم الجمع واواً لفظية وصاًل: ب
 بخلٍف عنو

20 
  ۡۖ ۡٓ ُٚ ثَۡصََٰر

َ
ٓ   خ ُٛ َ  ل

  ۡٓ ِٛ ٓۡ  َقَْۡي كِِٛ ٕۡ ۬   بَِص
 ٓۚ ۡٓ ثَۡصَٰرِِٚ

َ
 َوخ

 ُ ٓ ُٚ ثَۡصََٰر
َ
ُٓ  ۥ  خ ُٛ َ ُٓ  ۬  ۥل ِٛ   ۥَقَْۡي

 ُٓ ِٛ كِ ٕۡ ٓ ُ  ۥبَِص ثَۡصَٰرِِٚ
َ
 ۥٓ ۬  َوخ

وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 
؛ وال يخفى أّف لفظة بخلٍف عنو

 ( فيها ثالثة أوجوبصارىموأ)

21 
  ۡٓ ُس ٌَ ٓۡ  َخَْ َرۡجُِْس

 ۡٓ َُّْس  ََّك
 ُٓ ُس ٌَ ُٓ  ۬  ۥَخَْ  ۬  ۥَرۡجُِْس

 ُٓ َُّْس  ۥََّك

وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 
 بخلٍف عنو

22  ۡۖ ۡٓ ٓۡ  َُّّس ُٗذ
َ
ٓ ُ  ۬  َوأ ُٓ  ۥَُّّس ُٗذ

َ
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية  ۥ۬  َوأ

 بخلٍف عنو

23 
 ۡٓ ُ٘ذ  ۬  (ٔكةً ) َُ

َدآَءُزٓ َٛ  ُش
 ُٓ ُ٘ذ ُٓ  ۬  ۥَُ َدآَءُز َٛ  ۥُش

وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 
 بخلٍف عنو

25  ۡٓ ُٛ َ ٓۡ  ل ُٛ َ ٓۡ  ۬  َول ُٚ ُٓ  ۬  َو ُٛ َ ُٓ  ۬  ۥل ُٛ َ ُٓ  ۥَول ُٚ  ۥ۬  َو
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 

 بخلٍف عنو

26  ۡٓ ّبِِٛ ُٓ  رَّ ّبِِٛ  ۥرَّ
اواً لفظية وصاًل: بإتباع ميم الجمع و 

 بخلٍف عنو



 فرش الجزء األوؿ                                                                              الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

رواية قالون عن نافع 
 المدني

 البيان

 

                                                                                                                 86      

 

 

28 
  ۡٓ ۖۡ  َوُكُ٘ذ ۡٓ ۡظَحَُٰس

َ
وَأ
  ۡٓ ِٕيُذُس ٓۡ  يُ  ُُيۡيِيُس

 ُٓ ٓ ُ  ۬  ۥٓ َوُكُ٘ذ ۡظَحَُٰس
َ
 ۥ  وَأ
 ُٓ ِٕيُذُس ُٓ  ۬  ۥيُ  ۥُُيۡيِيُس

وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 
( وكنتم؛ وال يخفى أّف لفظة )بخلٍف عنو

 فيها ثالثة أوجو

ُٓ  َُّسٓ 29  ۥَُّس
اع ميم الجمع واواً لفظية وصاًل: بإتب

 بخلٍف عنو
29  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو
30  ُٓ ۡقَْ

َ
ٓ أ َ  إِّنِ ُٓ  إِّنِ ۡقَْ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

31  ۡٓ ُٛ ٓۡ  ۬  َقَرَع ُ٘ذ َُ  ُٓ ُٛ ُٓ  ۬  ۥَقَرَع ُ٘ذ  ۥَُ
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 

 بخلٍف عنو

ُؤََلٓءِ إِن 31  َهَٰٓ
 نَهَُٰؤََلٓ۬ إِ 

 َهَُٰؤََل۬ إِن 
ُؤََلٓ۬ إِن  َهَٰٓ

 ،بتسهيل الهمزة األولىبين الكلمتين: 
 ولو ثالثة أوجو:

قصر المنفصل ]أي األلف األولى[  -1
مع توسط حرؼ المد الواقع قبل الهمزة 

 .المسهلة
قصر المنفصل مع قصر حرؼ المد  -2

 .الواقع قبل الهمزة المسهلة
توسط المنفصل مع توسط حرؼ  -3

 .اقع قبل الهمزة المسهلةالمد الو 

33 
ۢنجِ 
َ
ٓ  بۡ أ ُٛ  ۡۖ ۡٓ ِٛ ِ ةٓن َٕ ۡش

َ
ثِأ

ٓ ۬  (ٔكةً ) ُٚ
َ
ۢنَجأ

َ
 ۬  أ
 ۡٓ ٓۡ  َُّّس ُ٘ذ َُ   ۬ 

ۢنجِ 
َ
ُٓ بۡ أ ٓ ُ  ۥ  ُٛ ِٛ ِ ةٓن َٕ ۡش

َ
 ۬  ۥثِأ

 ُٓ ُٚ
َ
ۢنَجأ

َ
ُٓ  ۬  ۥأ ُٓ  ۥٓ َُّّس ُ٘ذ َُ  ۥ۬  

وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 
؛ وال يخفى أّف لفظة )لكم( بخلٍف عنو

 أوجو فيها ثالثة

33  ُٓ ۡقَْ
َ
ٓ أ َ  إِّنِ ُٓ  إِّنِ ۡقَْ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

36  ۡٓ ٓۡ  َبۡكُغُس ُٓ  ۬  َوَُّس ُٓ  ۥَبۡكُغُس  ۥ۬  َوَُّس
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 

 بخلٍف عنو

38 
َُّ٘سٓ دَِح

ۡ
ٓۡ  يَأ ِٛ ۬   ۬  َقَْۡي

 ۡٓ ُٚ 
 ُٓ َُّ٘س دَِح

ۡ
ُٓ  ۬  ۥيَأ ِٛ  ۬  ۥَقَْۡي

 ُٓ  ۥُٚ

ميم الجمع واواً لفظية وصاًل: بإتباع 
 بخلٍف عنو

39  ۡٓ ُٚ  ُٓ  ۥُٚ
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 

 بخلٍف عنو
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40  ۡٓ ٓۡ  َقَْۡيُس ِدُك ۡٛ ُٓ  ۬  ثَِك ُٓ  ۥَقَْۡيُس ِدُك ۡٛ  ۥ۬  ثَِك
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 

 بخلٍف عنو

41  ۡٓ َكُس َٔ  ُٓ َكُس  ۥَٔ
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 

 بخلٍف عنو

42  ۡٓ ُٗذ
َ
ُٓ  َوأ ُٗذ

َ
 ۥَوأ

وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 
 بخلٍف عنو

44  ۡٓ ُٗىَصُس
َ
ٓۡ  أ ُٗذ

َ
ُٓ  ۬  َوأ ُٗىَصُس

َ
ُٓ  ۥأ ُٗذ

َ
 ۥ۬  َوأ

وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 
 بخلٍف عنو

46 ُٓٛ جَّ
َ
ٓۡ  خ ِٛ ِ ٓۡ  ۬  َرّب ُٛ جَّ

َ
ُٓ  ۬  َوخ ُٛ جَّ

َ
ُٓ  ۬  ۥخ ِٛ ِ ُٓ  ۥَرّب ُٛ جَّ

َ
 ۥٓ ۬  َوخ

وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 
؛ وال يخفى أّف لفظة )وأنهم( بخلٍف عنو

 فيها ثالثة أوجو

47 
 ۡٓ ۬   َقَْۡيُس

 ۡٓ ُْۡذُس ُٓ  وَغَّ ُٓ  ۥَقَْۡيُس ُْۡذُس  ۥ۬  وَغَّ
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 

 بخلٍف عنو

48  ۡٓ ُٚ  ُٓ  ۥُٚ
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 

 عنوبخلٍف 

49 

۬   جَنَّۡيَجَُٰسٓ
 ۡٓ ۬   يَُصُٜمَُٜٗس
 ۡٓ َ٘ةَٓءُز ۡب

َ
۬   خ

 ٓۚ ۡٓ ُِسٓ  نَِصةَٓءُز َّٰ ۬  َذ
 ۡٓ ّبُِس  رَّ

 ُٓ ُٓ  ۬  ۥجَنَّۡيَجَُٰس  ۥيَُصُٜمَُٜٗس
 ُٓ َ٘ةَٓءُز ۡب

َ
ٓ ُ  ۬  ۥخ ۥ   نَِصةَٓءُز

 ُٓ ُِس َّٰ ُٓ  ۬  ۥَذ ّبُِس  ۥرَّ

وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 
 بخلٍف عنو

50  ۡٓ جنَۡيَجَُٰس
َ
ٓۡ  ۬  وَأ ُٗذ

َ
ُٓ  َوأ جنَۡيَجَُٰس

َ
ُٓ  ۥوَأ ُٗذ

َ
 ۥ۬  َوأ

وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 
 بخلٍف عنو

51  ُٓ َۡذُت َذتُّ  ٱَّتَّ  بإدغاـ الذاؿ في التاء ُٓ ٱَّتَّ

51  ۡٓ ُٗذ
َ
ُٓ  َوأ ُٗذ

َ
 ۥَوأ

وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 
 بخلٍف عنو

ٓۡ  َقُ٘سٓ 52 َُّْس ُٓ  ۬  ََّك َّْسُ  ۥَقُ٘س  ۥُٓ ۬  ََّك
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 

 بخلٍف عنو
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53  ۡٓ َُّْس ُٓ  ََّك َُّْس  ۥََّك
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 

 بخلٍف عنو

54 

 ۡٓ ٓۡ  إَُِّٗس ُذ ٕۡ ۬   ۬  َؿَْ
ُٗىَصُسٓ

َ
۬   (ٔكةً ) أ

 ۡٓ ۬   (ٔكةً ) ثَةرِنُِس
 ۡٓ ُِس َّٰ ٓۡ  َذ ۬   ۬  َُّّس

 ٓۚ ۡٓ  َقَْۡيُس

 ُٓ ُٓ  ۥإَُِّٗس ُذ ٕۡ  ۬  ۥٓ ۬  َؿَْ
 ُٓ ُٗىَصُس

َ
ُٓ  ۥأ  ۬  ۥ۬  ثَةرِنُِس

 ُٓ ُِس َّٰ ُٓ  ۬  ۥَذ ۬   ۥَُّّس
 ُ ٓ  ۥَقَْۡيُس

وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 
؛ وال يخفى أّف لفظة )ظلمتم( بخلٍف عنو

 ولفظة )عليكم( فيهما ثالثة أوجو

55  ۡٓ ٓۡ  ًُُْۡذ ُٗذ
َ
ُٓ  ۬  َوأ ُٓ  ۥًُُْۡذ ُٗذ

َ
 ۥ۬  َوأ

وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 
 بخلٍف عنو

56 
 ۬   َبَكۡسَجَُٰسٓ

 ۡٓ دُِس ٜۡ ٓۡ  َم َُّْس  ۬  ََّك
 ُٓ ُٓ  ۬  ۥَبَكۡسَجَُٰس دُِس ٜۡ ۬   ۥَم

 ُٓ َُّْس  ۥََّك

وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 
 بخلٍف عنو

57  ٓۚ ۡٓ ٓۡ  َرزًََۡجَُٰس ُٛ ُٗىَص
َ
ٓ ُ  ۬  أ ُٓ  ۥَرزًََۡجَُٰس ُٛ ُٗىَص

َ
 ۥ۬  أ

وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 
 بخلٍف عنو

58 
 ۡٓ ٓۡ  ِشۡئُذ ۬   ۬  َُّس

 ٓۚ ۡٓ  َخَطََٰحَُٰس
 ُٓ ُٓ  ۥِشۡئُذ ۬   ۥ۬  َُّس

 ُ ٓ  ۥَخَطََٰحَُٰس

وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 
 بخلٍف عنو

ۡنىِرۡ  58 ؛ ، وفتح الفاءبياء مضمومة بدؿ النوف رۡ ۡنىَ حُ  جَّ
 وتفخيم الراء جلي

59  ۡٓ ُٛ َ ُٓ  ل ُٛ َ  ۥل
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 

 عنوبخلٍف 

60  ۡۖ ۡٓ ُٛ َب ِۡشَ َّٔ  ُ ٓ ُٛ َب ِۡشَ  ۥَّٔ
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 

 بخلٍف عنو

61 
 ۡٓ ۬   ۬  َُّسٓ ًُُْۡذ

  ۡٓ تۡلُ
َ
ٓۡ  َشد ُٛ جَّ

َ
 ۬  ثِد

 ُٓ ُٓ  ۥًُُْۡذ ٓ ُ  ۥ۬  َُّس تۡلُ
َ
۬   ۥ۬  َشد

 ُٓ ُٛ جَّ
َ
 ۥثِد

وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 
 بخلٍف عنو
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 َٖ  ۧـ ِٔـيٓ ٱجلَّبِ  َٖ  ۧٱجلَّجِّيِ  61

، وزيادة مع إسكانهابتخفيف الياء األولى 
ىمزة مكسورة بعدىا؛ أي )بهمز 

في  المد المتصل اللفظة(، وال يخفى
ياء ، والبدؿ وصالً في الاألولى الياء

 الثانية
62   َِٰ َٰجِ  يَ  َِٔوٱّصَّ  بحذؼ الهمزة يَ ـ َوٱّصَّ

62 
 ۡٓ ُٛ ٓۡ  وََْ ُٚ ۡصُر

َ
۬   ۬  أ

 ۡٓ ٓۡ  َرّبِِٛ ِٛ ٓۡ  ۬  َقَْۡي ُٚ   ۬ 
 ُٓ ُٛ ُٓ  ۥٓ وََْ ُٚ ۡصُر

َ
ُٓ  ۥ۬  أ ِٛ ِ ۬   ۥ۬  َربّ

 ُٓ ِٛ ُٓ  ۥَقَْۡي ُٚ  ۥ۬  

وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 
؛ وال يخفى أّف لفظة )فلهم( بخلٍف عنو

 فيها ثالثة أوجو

63 
 ۡٓ ُس ٌَ ۬   ِٔيَثَٰ
۬   َءاَتۡيَجَُٰسٓ
 ۡٓ َُّْس  ََّك

 ُٓ ُس ٌَ ُٓ  ۥِٔيَثَٰ ۬   ۥ۬  َءاَتۡيَجَُٰس
 ُٓ َُّْس  ۥََّك

بإتباع ميم الجمع واواً لفظية وصاًل: 
 بخلٍف عنو

64 
ُۡذٓ حلَّ َٜ ٓۡ  دَ ۬   ۬  َقَْۡيُس

ُ٘ذٓ ُُ َّ 
 ُٓ ُۡذ حلَّ َٜ ُٓ  ۥدَ ۬   ۥ۬  َقَْۡيُس

 ُٓ ُ٘ذ ُُ  ۥَّ

وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 
 بخلٍف عنو

65  ۡٓ ٓۡ  ُِٔ٘س ُٛ َ ُٓ  ۬  ل ُٓ  ۥُِٔ٘س ُٛ َ  ۥ۬  ل
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 

 بخلٍف عنو

67  ۡٓ ُمرُُز
ۡ
ُٓ  يَأ ُمرُُز

ۡ
 ۥٓ يَأ

وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 
ولو في اإلتباع المد بمقدار بخلٍف عنو؛ 

 ، فيصبح فيحركتين أو أربع حركات
 ثالثة أوجو: اللفظة

 عدـ إتباع ميم الجمع وىو المقدـ. -1
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -2

 .بمقدار حركتين
الجمع واواً لفظية مع المد إتباع ميم  -3

 .بمقدار أربع حركات
ُزوّٗ  67 زُ  اۖۡ ُٚ  بهمز الواو اۖۡ ؤّٗ ُٚ

72 
 ۡٓ ََٰٰٔر َرَذُْۡذ ٓۡ ۬  وَٱدَّ ۬   ُت

 ۡٓ ُ٘ذ َُ  ُٓ ََٰٰٔر ۥَرَذُْۡذ ُٓ ۬  وَٱدَّ ُٓ  ۥُت ُ٘ذ َُ  ۥ۬  
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 

 بخلٍف عنو
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73  ۡٓ ٓۡ  َوُيرِيُس َُّْس ُٓ  ۬  ََّك ُٓ ۬  َّ  ۥٓ َوُيرِيُس َُّْس  ۥَك

وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 
؛ وال يخفى أّف لفظة بخلٍف عنو

 )ويريكهم( فيها ثالثة أوجو

ُٓ  ًُُُْٜبُسٓ 74  ۥًُُُْٜبُس
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 

 بخلٍف عنو
 بإسكاف الهاء َذّۡهَ  وَِّهَ  74

80  ۡٓ َۡذُت َّتَّ
َ
َذتُّ  خ َّتَّ

َ
وصاًل: بإتباع التاء؛ و  بإدغاـ الذاؿ في ۥُٓ خ

 ميم الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو

ۥ َٔ َخِؽٓي  81 ُٙ ۥٰـَ  َٔ َخِؽٓي  ُذ ُٙ وال ، (الجمع)ب بزيادة ألف بعد الهمزة ُذ
 يخفى مد البدؿ

ُرونَ  85 َٛ َٰ  دََظَٰ ُرونَ دَظَّ  بتشديد الظاء َٛ
85  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ُْٜنَ  85 َٕ ُْٜنَ حَ  َتۡك َٕ  لتاءبالياء بدؿ ا ۡك
91  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ۢنجَِيةٓءَ  91

َ
ۢنجِ  أ

َ
 بإبداؿ الياء ىمزة؛ أي )بهمز اللفظة( ةٓءَ بَ أ

92  ُٓ َۡذُت َذتُّ  ٱَّتَّ  بإدغاـ الذاؿ في التاء ُٓ ٱَّتَّ

98  َِ َٰ ى َُ ِٔي َُ  َو ِٔي بهمزة مكسورة بعد األلف؛ والمد  َِ  ِٔــَٰٓ َو
 جلي متصلالالواجب 

112  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  سكاف الهاءبإ َو
َ  ُِ  َٔ تُۡس  119  الالـ إسكافبفتح التاء، و  ِۡ  َٔ ۡس ت
ِٛۡدي 124 ِديَ  َخ ۡٛ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َخ
125  ْ ُِذوا َ  َوٱَّتَّ ْ َوٱَّتَّ  بفتح الخاء ُذوا

132  َٰ  وَ  َوَوّصَّ
َ
 ،بزيادة ىمزة مفتوحة بعد الواو األولى َّصَٰ وۡ أ

 ف الصاديخفتو  الثانية، ف الواواسكإو 
َدآَء إِذۡ شُ  133 َدآَء  َٛ َٛ  بتسهيل الهمزة الثانية ذۡ ٝاُش
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 ٜنَ  ٔـُ ٱجلَّبِيٓ  ٱجلَّبِيُّٜنَ  136

، وزيادة ىمزة مع إسكانهابتخفيف الياء 
مضمومة بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال 

في الياء، والبدؿ  المد المتصل يخفى
 وصاًل في الواو

137  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو
139  َٜ ُٚ  بإسكاف الهاء َٜ ٚۡ وَ  َو
ٜلُٜنَ  140 ٌُ ۡم َت

َ
ۡم  أ

َ
ٜلُٜنَ حَ أ  بدؿ التاء بالياء ٌُ

140  ۡٓ ُٗذ
َ
ُٓ ٝاَٰء َءأ  ۥٓ ُٗذ

مع إدخاؿ ألف  بتسهيل الهمزة الثانية
ووصاًل: بإتباع ميم الجمع  بين الهمزتين؛

ولو في اإلتباع ؛ واواً لفظية بخلٍف عنو
، المد بمقدار حركتين أو أربع حركات

 للفظة ثالثة أوجو:فيصبح في ا
 عدـ إتباع ميم الجمع وىو المقدـ. -1
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -2

 .بمقدار حركتين
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -3

 .بمقدار أربع حركات
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 يََشةُٓء إََِلَٰ  142
  ۬  ََلَٰ ٝايََشةُٓء 
 ََّلَٰ وِ يََشةُٓء 

لها ابدإة، أو ل الهمزة الثانييسهبتوجهاف: 
 واواً مكسورة

ٜۡ يََرى 165 َ ٜۡ  َول َ  بالتاء بدؿ الياء َرىدَ َول
َٰتِ  168 َٰتِ  ُخُؽَن  ؛ وال تخفى القلقلةالطاء بإسكاف ُخۡؽَن
ِٖ ٱۡعُؽرَّ  173 َٕ ُٖ  َذ َٕ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡعُؽرَّ  َذ
 بضم الراء ٱَِّۡبُّ  (ٔكةً ) ٱَِّۡبَّ  177

177  َّٖ ِٖ وَ  َوَلَِٰس ف النوف دوف تشديد، فتكسر اسكإب َلَِٰس
 وصاًل اللتقاء الساكنين

 َٖ  ۧـ ِٔـٱجلَّبِيٓ وَ  َٖ  ۧٱجلَّجِّيِ وَ  177

، وزيادة مع إسكانهابتخفيف الياء األولى 
ىمزة مكسورة بعدىا؛ أي )بهمز 

في  المد المتصل اللفظة(، وال يخفى
ياء ، والبدؿ وصالً في الاألولى الياء

 الثانية
 بضم التاء دوف تنوين وِۡديَحُ  يَحٞ وِدۡ  184
 بكسر الميم َؼَكةمِ  َؼَكةمُ  184

ُِي    184 ىا، وفتح بعد ألفبفتح السين وزيادة  َُِيۖۡ َِٔسَٰ  ِمۡص
 دوف تنوين؛ )بالجمع( النوف

َٜ ذَ  184 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ

اِع   186  َدََعنِ   ٱلَّ

 :وضَلً 
اِعۦ) اِع   ٱلَّ  ۬  (ٱلَّ
 (َدََعِنۦ ۖۡ ۬  َدََعنِ  )

 :وًىةً 
اِع   َدََعنِ  )  (ٱلَّ

أو  ،فيهما ساكنة إثبات ياء زائدةبوصاًل: 
  .حذفها وىو المقدـ

 .-كحفص- وقفاً: حذؼ الياء
 (ے)الداعوال يخفى المد المنفصل في 

 وصالً 

 بكسر الباء ُيَٜت ٱۡۡلِ  (ٔكةً ) ٱۡۡلُُيَٜت  189
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189  َّٖ ِٖ  ٱَِّۡبَّ  َوَلَِٰس النوف دوف تشديد، فتكسر  سكافبإ ٱَِّۡبُّ  َوَلَِٰس
 ، وضم الراءوصاًل اللتقاء الساكنين

204  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
208  ِٓ ْۡ ِٓ ٱلصَّ  ٱلّصِ  بفتح السين ْۡ
َٰتِ  208 َٰتِ  ُخُؽَن  ؛ وال تخفى القلقلةالطاء بإسكاف ُخۡؽَن

 َٖ  ۧـ ِٔـٱجلَّبِيٓ  َٖ  ۧٱجلَّجِّيِ  213

وزيادة  ،مع إسكانها بتخفيف الياء األولى
ىمزة مكسورة بعدىا؛ أي )بهمز 

في  المد المتصل اللفظة(، وال يخفى
الياء األولى، والبدؿ وصالً في الياء 

 الثانية

 ۬  ََلَٰ ٝايََشةُٓء  يََشةُٓء إََِلَٰ  213
 ََّلَٰ وِ يََشةُٓء 

 إبدالها أو الثانية، الهمزة بتسهيل: وجهاف
 مكسورة واواً 

َٜل  214 ٌُ َٰ َح ٜ َظّتَّ ٌُ َٰ َح  بضم الالـ ُل َظّتَّ
216  َٜ ُٚ َٜ  (اثلَلزح) َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
217  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ُزوّٗ  231 زُ  اۚٓ ُٚ  بهمز الواو اۚٓ ؤّٗ ُٚ
وۡ  235

َ
 مفتوحة ياءً بإبداؿ الهمزة الثانية  ٜۡ يَ ٱّجَِّصةٓءِ  ٱّجَِّصةٓءِ أ

 ؛ وال تخفى القلقلةبإسكاف الداؿ ًَۡدُرهُۥ (ٔكةً ) ًََدُرهُۥ 236
 بدؿ تنوين الفتح بتنوين الضم َوِضيَّحٞ  َوِضيَّحّٗ  240
ۥ 245 ُٙ ۥ َذُيَضَٰكَِى ُٙ  الثانية الفاء بضم َذُيَضَٰكُِى
ُػ  245 ُ

 بالصاد َوَيۡجُطُػ  َوَيۡجط 

 ء  جِلَِبٓ  جِلَِبّ   246

، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء
بعدىا؛ أي )بهمز منونة ة كسور م

المتصل في  اللفظة(، وال يخفى المد
 الياء
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246  ۡٓ ُٓ َقصِ  َقَصۡحُذ  ۥٓ ۡحُذ

وصاًل: بإتباع ميم الجمع ؛ و بكسر السين
ولو في اإلتباع واواً لفظية بخلٍف عنو؛ 

، المد بمقدار حركتين أو أربع حركات
 فيصبح في اللفظة ثالثة أوجو:

 عدـ إتباع ميم الجمع وىو المقدـ. -1
 إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد -2

 .بمقدار حركتين
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -3

 .بمقدار أربع حركات

247  ۡٓ ُٛ ُٓ  ٔـُ َٗبِيٓ  َٗبِيُّ  ۥٓ ُٛ

، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء
مضمومة بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال 

؛ ووصاًل: في الياء المد المتصل يخفى
بإتباع ميم الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو؛ 
ولو في اإلتباع المد بمقدار حركتين أو 

، فيصبح في اللفظة ثالثة أربع حركات
 أوجو:

 عدـ إتباع ميم الجمع وىو المقدـ. -1
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -2

 .بمقدار حركتين
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -3

 .بمقدار أربع حركات



 فرش الجزء الثاني                                                                              الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

رواية قالون عن نافع 
 المدني

 البيان

 

                                                                                                                 95      

 

 

248  ۡٓ ُٛ ُٓ  ٔـُ َٗبِيٓ  َٗبِيُّ  ۥٓ ُٛ

، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء
مضمومة بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال 

؛ ووصاًل: في الياء المد المتصل يخفى
بإتباع ميم الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو؛ 
ولو في اإلتباع المد بمقدار حركتين أو 

، فيصبح في اللفظة ثالثة أربع حركات
 أوجو:

 مقدـ.عدـ إتباع ميم الجمع وىو ال -1
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -2

 .بمقدار حركتين
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -3

 .بمقدار أربع حركات
ٓ إَِلَّ  249 ِ َّ ِٔ  َ ِ َّ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِلَّ  ِٔ
 بفتح الغين ۡروََۢةمَ  ُمۡروََۢة 249
 وألف بعدىا ،وفتح الفاء ،بكسر الداؿ فُ ٰـَ وَ دِ  َدۡذفُ  251
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255  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

ۦ 258 ۡيِ
ُ
َٗة  أ

َ
ۦ خ ۡيِ

ُ
َٗة أ

َ
ۦ ۬  خ ۡيِ

ُ
َٗةٓ أ

َ
مطلقًا: بإثبات األلف، فتمد وصاًل على  خ

 المنفصل، أي بالقصر والتوسط
 بإسكاف الهاء َوۡهَ  َوِهَ  259
ة 259 َٚ ةُٗجِِشُ  ُٗجِِشُ  بالراء بدؿ الزاي َٚ
ةٍ  265 َٜ ةٍ  ثَِرۡب َٜ  بضم الػراء ثُِرۡب
ة 265 َٛ ُزَْ

ُ
زۡ  أ

ُ
ةأ َٛ  بإسكاف الكاؼ َْ

ة 271 َّٕ ِ  وَِ٘كِ ة  ـِ ٚكوَ٘ ة َّٕ َّٕ  باختالس كسرة العين، أو إسكانها وَِ٘ۡك
َٜ ذَ  271 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ

؛ وترقيق بدؿ الياء، وإسكاف الراء بالنوف َوَُٗسّىِرۡ  َوُيَسّىِرُ  271
 الراء جلي

ُٓ َُيۡصَ  273 ُٛ ُٓ َُيۡصِ  ُج ُٛ  بكسر السين ُج
ۡحَِسَ  280 ۡحُِسَ  ة   َٔ  السين ضمب ة   َٔ
280  ْ ٜا ًُ ْ  دََطدَّ ٜا ًُ دَّ  بتشديد الصاد دَطَّ
ن 282

َ
َدآءِ أ َٛ َدآءِ  ٱلشُّ َٛ  مفتوحة ياءً بإبداؿ الهمزة الثانية  ٖيَ ٱلشُّ

َدآُء إَِذا 282 َٛ َدآُء  ٱلشُّ َٛ  ۬  َذاٝاٱلشُّ
َدآُء  َٛ  َذاوِ ٱلشُّ

 إبدالها أو الثانية، الهمزة بتسهيل: وجهاف
 مكسورة واواً 

ةّٗ  282 ٞ  دَِخََٰرةً َظةِِضَ ة  )فيهما( بدؿ تنوين الفتح بتنوين الضم دَِخََٰرةٌ َظةِِضَ
 بإسكاف الراء؛ وترقيق الراء جلي َذَيۡنىِرۡ  َذَيۡنىِرُ  284
ُب  284 ٖ َوُيَكّذِ  ء في الميم بغنةإدغاـ الباو بإسكاف الباء؛  َّٖٔ  َوُيَكّذِب َٔ
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 ( سورة آل عمران 3) 
 

َٰحَ  3 َرى ٜۡ َٰحَ  ٱتلَّ َرى ٜۡ رَۣ ۬  ٱتلَّ ٜۡ َٰحَ ٱتلَّ  بالفتح وىو المقدـ، أو بالتقليل ى

13 ُٓٛ ُٓ  يََرۡوَج ُٛ ووصاًل: بإتباع ميم  ؛بالتاء بدؿ الياء ۥدََرۡوَج
 الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو

ۚٓ إِنَّ  13 ۚٓ  يََشةُٓء  ۬  نَّ ٝايََشةُٓء
ۚٓ يَشَ   نَّ وِ ةُٓء

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو إبدالها 
 واواً مكسورة

ُؤَٗبُِّبُسٓ 15
َ
َٰ  أ

َ
ُٓ ۪و  أ  ۥَٗبُِّبُس

بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف 
وصاًل: بإتباع ميم الجمع و  ؛بين الهمزتين

 واواً لفظية بخلٍف عنو
ِٖ  َوًُِ 20 َجَك ۦ  َوًُِ ٱتَّ ِٖ َجَك  ساكنة ياء زائدة بإثبات :وصالً  ٱتَّ

20  ٓۚ ۡٓ ُذ ٕۡ ۡشَْ
َ
ُٓ ٝاَٰء َءأ ُذ ٕۡ  ۚۥٓ ۡشَْ

بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف 
بين الهمزتين؛ ووصاًل: بإتباع ميم الجمع 

 واواً لفظية بخلٍف عنو

 َٖ  ۧـ ِٔـٱجلَّبِيٓ  َٖ  ۧٱجلَّجِّيِ  21

، وزيادة مع إسكانها بتخفيف الياء األولى
ىمزة مكسورة بعدىا؛ أي )بهمز 

في  المد المتصل اللفظة(، وال يخفى
الياء األولى، والبدؿ وصالً في الياء 

 الثانية
35  ٍَ ٓ  إَِّٗ ِ َّ ِٔ  ٍَ ۖۡ إَِّٗ َ ِ َّ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ِٔ
ة 36 َٚ ِخيُذ

ُ
ٓ أ َ  ِإَوّنِ ة ِإَوّنِ َٚ ِخيُذ

ُ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

ة 37 َٛ َْ ة َوَكىَّ َٛ  بتخفيف الفاء َوَكَىَْ

ٓ  (ٔكةً ) َكرِيَّةزَ  37 بزيادة ىمزة مضمومة بعد األلف؛ وال  ءُ َزَكرِيَّة
 يخفى المد المتصل

ٓ  َزَكرِيَّة 38 بزيادة ىمزة مضمومة بعد األلف؛ وال  ءُ َزَكرِيَّة
 يخفى المد المتصل

39  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
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ِ  ةَوَٗبِّيّٗ  39  ة ّٔٗـ يٓ َوَٗب
زة ، وزيادة ىممع إسكانها بتخفيف الياء

بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال  مفتوحة
 يخفى المد المتصل في الياء

41  ۡۖ ٓ َءايَحّٗ َ  َّلِ ۖۡ  َّلِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َءايَحّٗ

ۚٓ إَِذا 47 ۚٓ  يََشةُٓء  ۬  َذاٝايََشةُٓء
 ٓۚ  َذاوِ يََشةُٓء

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو إبدالها 
 واواً مكسورة

َٰحَ وَ  48 َرى ٜۡ َٰحَ ٱتلَّ وَ  ٱتلَّ َرى رَۣوَ  ۬  ٜۡ ٜۡ َٰحَ ٱتلَّ  بالفتح وىو المقدـ، أو بالتقليل ى

ۡخُْيُ  49
َ
ٓ أ ّنِ

َ
َ إِ  خ ۡخُْيُ  ّنِ

َ
وصاًل: بفتح ياء بكسر ىمزة )أني(، و  أ

 اإلضافة

 َر اهِ ـَٰٓ ؼَ  َؼۡيَ ا 49
ألف بعد الطاء وبعدىا ىمزة  ةاديز ب

 وال يخفى المدمكسورة بدؿ الياء، 
 المتصل

49  ٓۚ ۡٓ ُٓ بِ  ُبُيٜدُِس ٓ ُيٜدُِس  ۚۥٓ

بكسر الباء؛ ووصاًل: بإتباع ميم الجمع 
ولو في اإلتباع ؛ واواً لفظية بخلٍف عنو

، المد بمقدار حركتين أو أربع حركات
 فيصبح في اللفظة ثالثة أوجو:

 عدـ إتباع ميم الجمع وىو المقدـ. -1
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -2

 .بمقدار حركتين
مع واواً لفظية مع المد إتباع ميم الج -3

 .بمقدار أربع حركات
َٰحِ  50 َرى ٜۡ َٰحِ  ٱتلَّ َرى ٜۡ رَۣ ۬  ٱتلَّ ٜۡ َٰحِ ٱتلَّ  بالفتح وىو المقدـ، أو بالتقليل ى
َٗطةرِٓي إََِل  52

َ
َٗطةرِيَ  أ

َ
 بفتح ياء اإلضافة إََِل  أ
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57  ۡٓ ِٛ َٜوِّي ُٓ ُ٘ ذَ  َذُي ِٛ  ۥٓ َٜوِّي

؛ ووصالً: بإتباع بدؿ الياء األولى بالنوف
ولو الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو؛  ميم

في اإلتباع المد بمقدار حركتين أو أربع 
 ، فيصبح في اللفظة ثالثة أوجو:حركات

 عدـ إتباع ميم الجمع وىو المقدـ. -1
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -2

 .بمقدار حركتين
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -3

 .بمقدار أربع حركات
62  َ َٜ ل َ  (ٔكةً ) ُٛ  بإسكاف الهاء َٜ ٛۡ ل
َٰحُ  65 َرى ٜۡ َٰحُ  ٱتلَّ َرى ٜۡ رَۣ ۬  ٱتلَّ ٜۡ َٰحُ ٱتلَّ  بالفتح وىو المقدـ، أو بالتقليل ى

66  ۡٓ ُٗذ
َ
أ  َهَٰٓ

ُٓ ٝةَهَٰ   ۬  ۥُٗذ

ُٓ ٝةَهَٰٓ   ۥُٗذ

مع القصر وىو المقدـ أو  بتسهيل الهمزة
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً و ؛ التوسط

 لفظية بخلٍف عنو

 ءُ ٱجلَِّبٓ  جلَِّبُّ ٱ 68
، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء

بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال  ضمومةم
 يخفى المد المتصل في الياء

ٍَ  يَُؤّدِهِۦٓ  75 ِ  (ٔكةً ) إحَِلۡ ٍَ  يَُؤّدِه  صلة دوفبكسر الهاء  إحَِلۡ
 بكسر السين تِلَۡعِصُجٜهُ  تِلَۡعَصُجٜهُ  78

َّٜةَ  79 ٜٓ َوٱ َوٱجلُُّج  ةَ ءَ جلُُّج
مع إسكانها، وزيادة ىمزة  واوبتخفيف ال

مفتوحة بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال 
 لواويخفى المد المتصل في ا

ٜنَ  79 ُٕ ِ ٜنَ َْ كۡ تَ  ُتَكّْ وفتح الالـ  ،وإسكاف العين ،فتح التاءب ُٕ
 مع تخفيفها
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80  ۡٓ ُمَرُك
ۡ
ن َوََل يَأ

َ
ُٓ  أ ُمرُُز

ۡ
ن ۥٓ َوََل يَأ

َ
 أ

: بإتباع ميم الجمع بضم الراء؛ ووصالً 
ولو في اإلتباع واواً لفظية بخلٍف عنو؛ 

، المد بمقدار حركتين أو أربع حركات
 فيصبح في اللفظة ثالثة أوجو:

 عدـ إتباع ميم الجمع وىو المقدـ. -1
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -2

 .بمقدار حركتين
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -3

 .أربع حركاتبمقدار 

 َٖ  ۧـ ِٔـٱجلَّبِيٓ وَ  َٖ  ۧٱجلَّجِّيِ وَ  80

، وزيادة مع إسكانهابتخفيف الياء األولى 
ىمزة مكسورة بعدىا؛ أي )بهمز 

في  المد المتصل اللفظة(، وال يخفى
ياء ، والبدؿ وصالً في الاألولى الياء

 الثانية

 َٖ  ۧـ ِٔـٱجلَّبِيٓ  َٖ  ۧٱجلَّجِّيِ  81

، وزيادة مع إسكانهابتخفيف الياء األولى 
ىمزة مكسورة بعدىا؛ أي )بهمز 

في  المد المتصل اللفظة(، وال يخفى
ياء ، والبدؿ وصالً في الاألولى الياء

 الثانية

ُٓ َجَٰ َءاَتيۡ  َءادَۡحُذُسٓ 81  ۥُس
زيادة و  الثانية، بنوف مفتوحة بدؿ التاء

ألف بعدىا؛ ووصاًل: بإتباع ميم الجمع 
 واواً لفظية بخلٍف عنو

81  ۡٓ ًَۡرۡرُت
َ
ُٓ ٝاَٰء َءأ  ۥًَۡرۡرُت

بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف 
ووصاًل: بإتباع ميم الجمع ؛ بين الهمزتين

 واواً لفظية بخلٍف عنو

81  ۡٓ َخۡذُت
َ
َخذتُّ  َوأ

َ
بإدغاـ الذاؿ في التاء؛ ووصاًل: بإتباع  ۥُٓ َوأ

 ميم الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو
 بالتاء بدؿ الياء )فيهما( دُرَۡصُكٜنَ ۬   ۡجُنٜنَ تَ  يُرَۡصُكٜنَ ۬   َحۡجُنٜنَ  83
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 ٜنَ  ٔـُ ٱجلَّبِيٓ وَ  ٱجلَّبِيُّٜنَ وَ  84

، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء
مضمومة بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال 

في الياء، والبدؿ  المد المتصل يخفى
 وصاًل في الواو

85  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
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ۚٓ ٱتلَّ  93 َُٰح َرى َٰحِ  ۬  ٜۡ َرى ٜۡ  ثِٱتلَّ
( ٓۚ َُٰح َرى ٜۡ رَۣ ۬  ٱتلَّ ٜۡ ۚٓ ٱتلَّ َُٰح  ۬  (ى
( ِ َٰحِ ث َرى ٜۡ ِ  ۬  ٱتلَّ رَۣث ٜۡ َٰحِ ٱتلَّ  (ى

 بالفتح وىو المقدـ، أو بالتقليل

 بفتح الحاء شُّ ظَ  ِظشُّ  97
ۢنجَِيةٓءَ  112

َ
ۢنجِ  ٱَۡأ

َ
 بإبداؿ الياء ىمزة؛ أي )بهمز اللفظة( ةٓءَ بَ ٱَۡأ

115  ْ ٜا ْ ىۡ تَ  َحۡىَكُْ ٜا  بالتاء بدؿ الياء َكُْ
 بالتاء بدؿ الياء دُۡسَىُروهُ   يُۡسَىُروهُ   115

119  ۡٓ ُٗذ
َ
أ  َهَٰٓ

ُٓ ٝةَهَٰ   ۬  ۥُٗذ

ُٓ ٝةَهَٰٓ   ۥٓ ُٗذ

مع القصر وىو المقدـ أو  بتسهيل الهمزة
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً و ؛ التوسط

ولو في اإلتباع المد ؛ لفظية بخلٍف عنو
، فيصبح اتبمقدار حركتين أو أربع حرك

 في اللفظة ثالثة أوجو:
 عدـ إتباع ميم الجمع وىو المقدـ. -1
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -2

 .بمقدار حركتين
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -3

 .بمقدار أربع حركات

120  ۡٓ ُٓ  ََل يَُُضُُّز  ۥََل يَُِضُۡز
وترقيق ؛ وإسكاف الراء ،بكسر الضاد

وصاًل: بإتباع ميم الجمع لي؛ و الراء ج
 واواً لفظية بخلٍف عنو

ِٔيَ  125 ِ ّٜ َّٜ  ُمَص  بفتح الواو ِٔيَ ُمَص
133  ْ ٜٓا ْ  َوَشةرُِق ٜٓا  الواو األولىبحذؼ  َشةرُِق
ة 145 َٛ ۡ٘ ِٔ ة (ٔكةً ) ُٗۡؤدِِٙۦ  َٛ ۡ٘ ِٔ  صلة دوفبكسر الهاء  ُٗۡؤدِِٙ 

 ء  ِبٓ َّٗ  ِبّ  َّٗ  146

وزيادة ىمزة  ،مع إسكانها بتخفيف الياء
بعدىا؛ أي )بهمز منونة ة كسور م

اللفظة(، وال يخفى المد المتصل في 
 الياء
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146  َِ ََٰذ َِ  َق ِ  وكسر التاء ،وضم القاؼ ،حذؼ األلفب ًُذ
150  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

154  ۡٓ ُٓ بِ  ُبُيٜدُِس بكسر الباء؛ ووصاًل: بإتباع ميم الجمع  ۥُيٜدُِس
 واواً لفظية بخلٍف عنو

157  ۡٓ ذُّ ُٔ  ِٔ ُٓ ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بكسر الميم األولى ۥذُّ
 الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو

ُكٜنَ  157 َٕ ُكٜنَ  ََيۡ َٕ  بالتاء بدؿ الياء ََتۡ

158  ۡٓ ذُّ ُٔ  ِٔ ُٓ  ۥٓ ذُّ

؛ ووصاًل: بإتباع ميم بكسر الميم األولى
ولو في الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو؛ 

ن أو أربع اإلتباع المد بمقدار حركتي
 ، فيصبح في اللفظة ثالثة أوجو:حركات

 عدـ إتباع ميم الجمع وىو المقدـ. -1
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -2

 .بمقدار حركتين
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -3

 .بمقدار أربع حركات

 ء  جِلَِبٓ  جِلَِبّ   161

، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء
بعدىا؛ أي )بهمز منونة ة كسور م

اللفظة(، وال يخفى المد المتصل في 
 الياء

161  ٓۚ َِّ ۚٓ نَ حُ  َحُن  وفتح الغين ،بضم الياء َِّ
 بكسر السين َبَّ َوََل َُتۡصِ  َوََل َُتَۡصَبَّ  169
176  ٍَ ٍَ زِ َوََل ُُيۡ  َوََل َُيُۡزٗ  وكسر الزاي ،بضم الياء ٗ
 بكسر السين ِصَبَّ َوََل َُيۡ  َوََل َُيَۡصَبَّ  178
 بكسر السين َوََل َُيِۡصَبَّ  َوََل َُيَۡصَبَّ  180
ۢنجَِيةٓءَ  181

َ
ۢنجِ  ٱَۡأ

َ
 بإبداؿ الياء ىمزة؛ أي )بهمز اللفظة( ةٓءَ بَ ٱَۡأ

 كسر السينبو  ،بالياء بدؿ التاء ََل َُيِۡصَبَّ  ََل َُتَۡصَبَّ  188
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188 ُٓٛ َّ٘ ُٛ وَََل َُتۡصِ  وَََل َُتَۡصبَ َّ٘ كسر السين؛ ووصاًل: بإتباع ميم الجمع ب ۥُٓ بَ
 واواً لفظية بخلٍف عنو

 
 ( سورة النساء 4) 

 
 بتشديد السين ةَٓءلُٜنَ تَصَّ  تََصةَٓءلُٜنَ  1

5  ُٓ َُس َّٰ َن ۡٔ
َ
ةَٓء أ َٛ َى ُٓ  ٱلصُّ َُس َّٰ َن ۡٔ

َ
ة أ َٛ َى  ۬  ٱلصُّ

 ُٓ َُس َّٰ َن ۡٔ
َ
ةٓ أ َٛ َى  ٱلصُّ

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر وىو 
 التوسطالمقدـ أو 

5  ّٕٗ ّٕٗ  ةًَِحَٰ  بحذؼ األلف ةرَِي
ٞ  َنَِٰظَدةّٗ  11  الفتح تنوين بتنوين الضم بدؿ َنَِٰظَدة
 وياء بعدىا بدؿ األلف ،بكسر الصاد يُِّٜص  يَُّٜصَٰ  12
13  ُٙ ُٙ ُٗ  يُۡدِخْۡ  بالنوف بدؿ الياء ۡدِخْۡ
14  ُٙ ُٙ ُٗ  يُۡدِخْۡ  بالنوف بدؿ الياء ۡدِخْۡ
 سر الباءبك ُيٜتِ ٱۡۡلِ  ٱۡۡلُُيٜتِ  15

ٓ  ٱّجَِّصةٓءِ إَِلَّ  22  ۬  إَِلَّ  ۬۬ ٱّجَِّصة
 إَِلَّ  ۬۬ ٱّجَِّصة

وىو  مدمع الالهمزة األولى  بتسهيل
 المقدـ أو القصر
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 ٱّجَِّصةٓءِ إَِلَّ  24
 ٓ  ۬  إَِلَّ  ۬۬ ٱّجَِّصة
 إَِلَّ  ۬۬ ٱّجَِّصة

بتسهيل الهمزة األولى مع المد وىو 
 المقدـ أو القصر

24  َِّ ِظ
ُ
  َوأ

َ
 بفتح الهمزة والحاء َِّ ظَ َوأ

 بتنوين الضم بدؿ تنوين الفتح دَِخََٰرةٌ  دَِخََٰرةً  29
ۡدَخَلّٗ  31  بفتح الميم ۡدَخَلّٗ َّٔ  ُّٔ
َدۡت  33 ٌَ َٰ  َخ َدۡت ـَع  ألفاً بعد العين بزيادة ٌَ
َ٘حّٗ  40 َ٘حٞ  َظَص  بتنوين الضم بدؿ تنوين الفتح َظَص
ىَٰ  42 َّٜ َ  تَُص ىَٰ صَّ ت  ينسوتشديد ال بفتح التاء، َّٜ

َظدٞ  43
َ
َظدٞ  َصةَٓء أ

َ
 َصة أ

َظدٞ 
َ
 َصةٓ أ

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر وىو 
 المقدـ أو التوسط

رۡ  ٤٩وَذِيًَل  49 ـُ رۡ  ٤٩ە   وَذِيََل  ٱٗ ـُ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱٗ
َدىَٰ  51 ۡٚ

َ
ُؤََلٓءِ أ َدىَٰ حَ ُؤََلٓءِ َهَٰٓ  َهَٰٓ  بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة ٛۡ

ة 58 َّٕ ة  ـِ ِٗٚك ِٗكِ ة َّٕ َّٕ  باختالس كسرة العين، أو إسكانها ِٗۡك

66 
ٜٓاْ   ِن ٱۡرُذُْ

َ
  أ

 ْ ٜا وِ ٱۡخرُُص
َ
 أ

نُ 
َ
ٜٓاْ   أ   ٱۡرُذُْ

وُ 
َ
ْ  أ ٜا  ٱۡخرُُص

 تخلص من التقاء الساكنين بالضم

 َٖ  ۧـ ِٔـٱجلَّبِيٓ  َٖ  ۧٱجلَّجِّيِ  69

، وزيادة مع إسكانهابتخفيف الياء األولى 
بعدىا؛ أي )بهمز  ىمزة مكسورة

في  المد المتصل اللفظة(، وال يخفى
الياء األولى، والبدؿ وصالً في الياء 

 الثانية
73   ٖ ٓۡ دَُس َّّ  ۡٓ ٖ  يَ َّّ  بالياء بدؿ التاء ُس
92  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
94  َٓ َٰ َل َٓ  ٱلصَّ َْ  األلفبحذؼ  ٱلصَّ
 بفتح الراء َدۡيَ  َدۡيُ  95
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108  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

109  ۡٓ ُٗذ
َ
أ  َهَٰٓ

ُٓ ٝةَهَٰ   ۬  ۥُٗذ

ُٓ ٝةَهَٰٓ   ۥُٗذ

مع القصر وىو المقدـ أو  بتسهيل الهمزة
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً و ؛ التوسط

 لفظية بخلٍف عنو
ِۦ   115 َّلِ َٜ ِ   َوُٗۡطِِْٙۦ ُٗ َّلِ َٜ  صلة دوفبكسر الهاء  َوُٗۡطِِْٙ  ُٗ
124  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
125  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

َٰ يَ  يُۡطَِْعة 128 بفتح الياء والصاد والالـ، مع تشديد  َعةَْ صَّ
 الصاد وألف بعدىا

َل  140  بضم النوف، وكسر الزاي َل ّزِ ُٗ  َٗزَّ
142  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو
ۡركِ  145 رَ  ٱلَّ  بفتح الراء كِ ٱلَّ
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ٓۡ يُ  152 ِٛ ُٓ ُٗ  ۡؤتِي ِٛ  ۥٓ ۡؤتِي

؛ ووصالً: بإتباع بدؿ الياء األولى النوفب
ولو ؛ ميم الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو

في اإلتباع المد بمقدار حركتين أو أربع 
 ، فيصبح في اللفظة ثالثة أوجو:حركات

 عدـ إتباع ميم الجمع وىو المقدـ. -1
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -2

 .بمقدار حركتين
واواً لفظية مع المد  إتباع ميم الجمع -3

 .بمقدار أربع حركات

154  ْ ْ ََل َتۡكدُّ  ََل َتۡكُدوا  ۬  وا
ْ دُّ ـَ ََل دَٚك  وا

 ولو في العين وجهاف: ،بتشديد الداؿ
األوؿ: اإلسكاف، وىو المقدـ، وبذلك 

 يلتقي ساكناف، وىو جائز.
الثاني: فتح العين مع اختالس ىذه 

 لفتحة.ا
ۢنجَِيةٓءَ  155

َ
ۢنجِ  ٱَۡأ

َ
 بإبداؿ الياء ىمزة؛ أي )بهمز اللفظة( ةٓءَ بَ ٱَۡأ

 َٖ  ۧـ ِٔـٱجلَّبِيٓ وَ  َٖ  ۧٱجلَّجِّيِ وَ  163

، وزيادة مع إسكانهابتخفيف الياء األولى 
ىمزة مكسورة بعدىا؛ أي )بهمز 

في  المد المتصل اللفظة(، وال يخفى
الياء األولى، والبدؿ وصالً في الياء 

 الثانية
176  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  لهاءبإسكاف ا َو
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 ( سورة المائدة 5) 
 

ِٖ ٱۡعُؽرَّ  3 َٕ ُٖ ٱۡعُؽرَّ  َذ َٕ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم َذ
5  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

َظدٞ  6
َ
َظدٞ  َصةَٓء أ

َ
 َصة أ

َظدٞ 
َ
 َصةٓ أ

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر وىو 
 المقدـ أو التوسط

ٓ  َوٱۡۡلَۡنَغةَٓء إََِلَٰ  14  بتسهيل الهمزة الثانية ََلَٰ ٝاَء َوٱۡۡلَۡنَغة
ۢنجَِيةٓءَ  20

َ
ۢنجِ  أ

َ
 بإبداؿ الياء ىمزة؛ أي )بهمز اللفظة( ةٓءَ بَ أ

َخةُف  28
َ
ٓ أ َخةُف  إِّنِ

َ
َ أ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِّنِ

رِيدُ  29
ُ
ٓ أ َ  إِّنِ رِيدُ  إِّنِ

ُ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

41  ٍَ ٍَ زِ ََل ُُيۡ  ََل َُيُۡزٗ  وكسر الزاي ،لياءبضم ا ٗ
َٰحُ  43 َرى ٜۡ َٰحُ  ٱتلَّ َرى ٜۡ رَۣ ۬  ٱتلَّ ٜۡ َٰحُ ٱتلَّ  بالفتح وىو المقدـ، أو بالتقليل ى
َٰحَ  44 َرى ٜۡ َٰحَ  ٱتلَّ َرى ٜۡ رَۣ ۬  ٱتلَّ ٜۡ َٰحَ ٱتلَّ  بالفتح وىو المقدـ، أو بالتقليل ى

 ٜنَ  ٔـُ ٱجلَّبِيٓ  ٱجلَّبِيُّٜنَ  44

، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء
بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال مضمومة 

في الياء، والبدؿ  المد المتصل يخفى
 وصاًل في الواو

ُذنِ  45
ُ
ُذَن ثِٱَۡأ

ُ
ۡذنِ  َوٱَۡأ

ُ
ۡذَن ثِٱَۡأ

ُ
 بإسكاف الذاؿ )فيهما( َوٱَۡأ

َٜ ذَ  45 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ
َٰحِ  46 َرى ٜۡ َٰحِ  (ٔكةً ) ٱتلَّ َرى ٜۡ رَۣ ۬  ٱتلَّ ٜۡ َٰحِ ٱتلَّ  أو بالتقليل بالفتح وىو المقدـ، ى
ِن ٱۡظُسٓ 49

َ
نُ  َوأ

َ
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡظُسٓ َوأ

ُٜل  53 ٌُ ُٜل  َوَي ٌُ  بحذؼ الواو َح

ٖ يَۡردَدَّ  54 ٖ يَۡردَدِ  َٔ ؛ األولى مكسورة والثانية ساكنة ،بدالين دۡ َٔ
 وال تخفى القلقلة

ُزوّٗ  57 زُ  اُٚ  بهمز الواو اؤّٗ ُٚ
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ُزوّٗ  58 زُ  اُٚ  وبهمز الوا اؤّٗ ُٚ
 بتسهيل الهمزة الثانية ََلَٰ ٝاَوٱۡۡلَۡنَغةَٓء  َوٱۡۡلَۡنَغةَٓء إََِلَٰ  64
َٰحَ  66 َرى ٜۡ َٰحَ  ٱتلَّ َرى ٜۡ رَۣ ۬  ٱتلَّ ٜۡ َٰحَ ٱتلَّ  بالفتح وىو المقدـ، أو بالتقليل ى

ۚۥٓ  67 ُٙ َٰذِ  رَِشةتَلَ  ۚۦٓ ِٙ رَِشةَل
بزيادة ألف بعد الالـ، وكسر التاء والهاء 

 مع صلتها بالياء؛ )بالجمع(
َٰحَ  68 َرى ٜۡ َٰحَ  ٱتلَّ َرى ٜۡ رَۣ ۬  ٱتلَّ ٜۡ َٰحَ ٱتلَّ  بالفتح وىو المقدـ، أو بالتقليل ى
69   َِٰ َٰ  ٜنَ  ُٔ َوٱّصَّ  بحذؼ الهمزة، مع ضم الباء ٜنَ  جُ ـَوٱّصَّ

 ءِ ِبٓ ٱجلَّ وَ  ٱجلَِّبِّ وَ  81
، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء

بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال  كسورةم
 تصل في الياءيخفى المد الم
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 تنوين بالضم دوف آءُ وََضزَ  آءٞ وََضزَ  95
95  ُِ ِۡس ّٔ  ِِ ِۡس  بكسر الالـ ّٔ
95  ٞ ََٰرة فَّ ََٰرةُ  ََ فَّ  تنوين بالضم دوف ََ
 بكسر الميم َؼَكةمِ  َؼَكةمُ  95

ۡشَيةَٓء إِن 101
َ
ۡشَيةَٓء  أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية نٝاأ

َٖ ٱ 107 ِي ِيٱ ٱۡشَذَعيَّ َّلَّ ؛ وال يخفى ضم وكسر الحاء ،بضم التاء يَّ عِ ٱۡشذُ َٖ َّلَّ
 ىمزة الوصل عند االبتداء فيها

َٰحَ وَ  110 َرى ٜۡ َٰحَ وَ  ٱتلَّ َرى ٜۡ رَۣوَ  ۬  ٱتلَّ ٜۡ َٰحَ ٱتلَّ  بالفتح وىو المقدـ، أو بالتقليل ى

بزيادة ألف بعد الطاء، وىمزة مكسورة  َر اهِ َطَٰٓ  َؼۡيَ ا 110
 بدؿ الياء؛ وال يخفى المد المتصل

ۥ 115 ُٙ ثُ َقّذِ
ُ
ٓ أ َ  وَإِّنِ ۥ وَإِّنِ ُٙ ثُ َقّذِ

ُ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

َٗخ  116
َ
بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف  َٗخ ٝاَٰء َءأ

 بين الهمزتين
نۡ  116

َ
نۡ  َِلَ  َِلٓ أ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

117  ْ ِن ٱۡخُجُدوا
َ
نُ  أ

َ
ْ  أ  بالضمتخلص من التقاء الساكنين  ٱۡخُجُدوا

ٜۡمُ  119 ٜۡمَ  يَ  لميمبفتح ا يَ
120  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو

 
 ( سورة األنعام 6) 

 
3  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

زِئَ  10 ۡٛ ِد ٱۡشُذ ٌَ دُ  َوَّ ٌَ زِئَ  َوَّ ۡٛ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡشُذ
13  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
14  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
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ِمۡرُت  14
ُ
ٓ أ َ  إِّنِ ِمۡرُت  إِّنِ

ُ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

َخةُف  15
َ
ٓ أ َ  إِّنِ َخةُف  إِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

َٜ ذَ  17 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ
18  َٜ ُٚ َٜ  (ٔكةً ) َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

19  ۡٓ َُّ٘س ِ ن
َ
َٰ  أ

َ
ُٓ ـ۫ى  أ  ۥَُّ٘س

ألف مع إدخاؿ  بتسهيل الهمزة الثانية
وصاًل: بإتباع ميم الجمع ؛ و بين الهمزتين

 واواً لفظية بخلٍف عنو

23  ۡٓ ُٛ ُٓ وِۡذجَذَ  وِۡذجَُذ  ۥٓ ُٛ

وصاًل: بإتباع ميم و  بفتح التاء الثانية؛
ولو في الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو؛ 

اإلتباع المد بمقدار حركتين أو أربع 
 ، فيصبح في اللفظة ثالثة أوجو:حركات

 يم الجمع وىو المقدـ.عدـ إتباع م -1
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -2

 .بمقدار حركتين
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -3

 .بمقدار أربع حركات
َب  27 ُب  َُٗسّذِ  بضم الباء َُٗسّذِ
 األخيرة بضم النوف َوَُٗسٜنُ  َوَُٗسٜنَ  27
33  ٍَ ٍَ ۡعزِ حَلُ  حَلَۡعُزُٗ  لزايبضم الياء، وكسر ا ُٗ
33  ٍَ ثَُٜٗ ٍَ  يَُسّذِ  بإسكاف الكاؼ، وتخفيف الذاؿ يُۡسِذثَُٜٗ



 فرش الجزء السابع                                                                             الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

رواية قالون عن نافع 
 المدني

 البيان

 

                                                                                                                 002      

 

 

40  ۡٓ رََءۡحَذُس
َ
َر۬ أ

َ
ُٓ  أ  ۥٓ ۡحَذُس

وصاًل: بإتباع ميم و  ؛بتسهيل الهمزة الثانية
ولو في الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو؛ 

اإلتباع المد بمقدار حركتين أو أربع 
 ، فيصبح في اللفظة ثالثة أوجو:حركات

 إتباع ميم الجمع وىو المقدـ.عدـ  -1
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -2

 .بمقدار حركتين
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -3

 .بمقدار أربع حركات

46  ۡٓ رََءۡحُذ
َ
َر۬ أ

َ
ُٓ أ  ۥٓ ۡحُذ

وصاًل: بإتباع ميم و  ؛بتسهيل الهمزة الثانية
ولو في الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو؛ 

المد بمقدار حركتين أو أربع  اإلتباع
 ، فيصبح في اللفظة ثالثة أوجو:حركات

 عدـ إتباع ميم الجمع وىو المقدـ. -1
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -2

 .بمقدار حركتين
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -3

 .بمقدار أربع حركات

47  ۡٓ رََءۡحَذُس
َ
َر۬ أ

َ
ُٓ  أ  ۥٓ ۡحَذُس

وصاًل: بإتباع ميم و  ؛مزة الثانيةبتسهيل اله
ولو في الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو؛ 

اإلتباع المد بمقدار حركتين أو أربع 
 ، فيصبح في اللفظة ثالثة أوجو:حركات

 عدـ إتباع ميم الجمع وىو المقدـ. -1
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -2

 .بمقدار حركتين
ة مع المد إتباع ميم الجمع واواً لفظي -3

 .بمقدار أربع حركات
ۥ 54 ُٙ َّٗ

َ
ۥ َدُىٜرٞ إِ وَ  َدُىٜرٞ  وَد ُٙ  بكسر الهمزة َّٗ

55  ُِ َِ  َشبِي  بفتح الالـ َشبِي
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57  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو
60  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو
61  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو

61  ُٓ َظَدُز
َ
ُٓ  َصةَٓء أ َظَدُز

َ
 َصة أ
 
َ
 ُٓ َظَدزُ َصةٓ أ

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر وىو 
 المقدـ أو التوسط

62  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

جنَ  63
َ
َ٘ةأ َٰ جنَ  ى

َ
 بدؿ األلف )ياء لينية(،بياء ساكنة  َ٘ةَذـيۡ أ

 وبعدىا تاء مفتوحة

يُسٓ 64 َّ٘ضِ ُٓ  ُح  ۥيُِ٘ضيُس
 وتخفيف الجيم؛ ،بإسكاف النوف
ووصاًل: بإتباع ميم ؛ واإلخفاء جلي

 الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو
رۡ  65 ـُ رۡ  ە  َبۡكِظ   َبۡكٍظ  ٱٗ ـُ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱٗ
66  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو
72  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
73  َٜ ُٚ َٜ  (ٔكةً ) َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
74  ٍَ َٰ َرى

َ
ٓ أ َ  إِّنِ ٍَ  إِّنِ َٰ َرى

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

ّنِ  80 ٜٓ ضُّ دَُحَٰٓ
َ
ِٜن  خ ضُّ دَُحَٰٓ

َ
 ، فتمد الواو مداً طبيعياً بتخفيف النوف خ

 تنوينكسر التاء دوف ب َدَرَجَٰخِ  َدَرَجَٰخ   83

َّشَ  83 َّشَ  ةُٓء  إِنَّ ن  ۬  نَّ ٝاةُٓء  ن
َّشَ   نَّ وِ ةُٓء  ن

 إبدالها أو الثانية، الهمزة بتسهيل: وجهاف
 مكسورة واواً 

ٓ َوَزكَ  َوَزَكرِيَّة 85 بزيادة ىمزة مفتوحة بعد األلف؛ وال  ءَ رِيَّة
 يخفى المد المتصل

89  ٓۚ ةَ َّٜ ٜٓ  َوٱجلُُّج ۚٓ ءَ َوٱجلُُّج  ةَ
مع إسكانها، وزيادة ىمزة  واوبتخفيف ال

مفتوحة بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال 
 لواويخفى المد المتصل في ا
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96  َِ  ضمو  ،وكسر العين ،بألف بعد الجيم ُِ َوَجَٰكِ  وََصَك
 ـالال

96  َِ ۡ ِِ  ٱحلَّ ۡ  األخيرة بكسر الالـ ٱحلَّ
97  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
98  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو
99  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
99  ْ ُرٓوا ـُ ٍٙ  ٱٗ تََشَٰجِ ُٔ   ِٙ تََشَٰجِ ْ  ە  ُٔ ُرٓوا ـُ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱٗ

100  ْ ٜا ْ وََخرَّ  وََخَرًُ ٜا  د الراءبتشدي ًُ
101  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
102  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
103  َٜ ُٚ ٚۡ  (ٔكةً ) َو  بإسكاف الهاء َٜ َو
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 وفتح الباء ،بكسر القاؼ ًَِجَلّٗ  ُرُجَلّٗ  111

 ء  َِٗبٓ  َِٗبّ   112

، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء
بعدىا؛ أي )بهمز منونة ة كسور م

وال يخفى المد المتصل في اللفظة(، 
 الياء

114  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

لٞ  114 َّ ََ لٞ  ُٔ ََ بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  ُٔ
 جلي

ُخ  115 َٕ ِ  (الجمع)ب بزيادة ألف بعد الميم َكَِمَُٰخ  َك
115  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
117  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ُغِ  119 َ  ُّْٜنَ حلَّ ُّْٜنَ حلَّ  بفتح الياء ِغ
ۡيذّٗ  122 ِ  ةَٔ ّي  بكسر الياء مع التشديد ةذّٗ َٔ

ۚۥٓ  122 ُٙ َٰذِ  رَِشةتَلَ  ۚۦٓ ِٙ رَِشةَل
بزيادة ألف بعد الالـ، وكسر التاء والهاء 

 مع صلتها بالياء؛ )بالجمع(
 ؛ وترقيق الراء جليبكسر الراء ةصّٗ َظرِ  ةَظرَصّٗ  125
127  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  ءبإسكاف الها َو

128  ۡٓ ُٚ ُٓ ََنۡ  َُيُِۡشُ ُٚ ووصاًل: بإتباع ميم بدؿ الياء؛  بالنوف ۥُِشُ
 الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو

َٜ ذَ  136 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ
141  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ۥ 141 ُٙ ُزُْ

ُ
زۡ  أ

ُ
ۥأ ُٙ  بإسكاف الكاؼ ُْ

 بكسر الحاء َطةدِهۖۦِۡ ظِ  َظَطةدِهۖۦِۡ  141
َٰتِ  142  ؛ وال تخفى القلقلةالطاء بإسكاف َنَٰتِ ُخؽۡ  ُخُؽَن
َدآَء إِذۡ  144 َٛ َدآَء  ُش َٛ  بتسهيل الهمزة الثانية ذۡ ٝاُش
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ِٖ ٱۡعُؽرَّ  145 َٕ ُٖ  َذ َٕ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡعُؽرَّ  َذ
ُرونَ  152 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ََّ
ٓ إََِلَٰ  161 َ  َرّ ِ  تح ياء اإلضافةوصاًل: بف إََِلَٰ  َرّ ِ
ِ  ةّٕٗ رِيَ  161  مع تشديدىاوكسر الياء  ،بفتح القاؼ ةّٕٗ َرّي

، وال يخفى ياء اإلضافة بإسكافمطلقًا:  َوََمَۡيةٓيۡ  َوََمَۡيةيَ  162
 المد الالـز في األلف

ةِت  162 َٕ ةِتَ  َوَم َٕ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َوَم

َٗة   163
َ
َٗة َوخ

َ
ٓ  ۬  َوخ َٗة

َ
ات األلف، فتمد وصاًل على مطلقًا: بإثب َوخ

 المنفصل، أي بالقصر والتوسط
164  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
165  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

 
 ( سورة األعراف 7) 

 
ُرونَ  3 ََّ ُرونَ  دََذ ََّ  بتشديد الذاؿ دَذَّ

 بفتح السين َوِۡلَةَس  َوِۡلَةُس  26
ٜلُٜنَ  28 ٌُ َت

َ
ٜلُٜنَ حَ ۡعَشةٓءِ  ثِٱّۡىَ  ثِٱَّۡىۡعَشةٓءِ  خ ٌُ  بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة َذ

 بكسر السين ُجٜنَ َوَيۡعصِ  َوَيۡعَصُجٜنَ  30
 بدؿ تنوين الفتحبتنوين الضم  َخةلَِطحٞ  َخةلَِطحّٗ  32

ٓۡ صَ  34 ُٛ َصُْ
َ
 ةَٓء أ

ُٓ صَ  ُٛ َصُْ
َ
 ۥة أ
ُٓ صَ  ُٛ َصُْ

َ
 ۥةٓ أ

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر وىو 
وصاًل: بإتباع ميم ؛ و طالمقدـ أو التوس

 الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو

َُّْٜٗة 38 َع
َ
ُؤََلٓءِ أ َُّْٜٗةيَ ُؤََلٓءِ َهَٰٓ  َهَٰٓ  بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة َغ

ۡضَدَٰتِ  47
َ
ةَٓء أ ٌَ ۡضَدَِٰت   دِْۡ

َ
ة أ ٌَ   دِْۡ

ۡضَدَٰتِ 
َ
ةٓ أ ٌَ  دِْۡ

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر وىو 
 المقدـ أو التوسط
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49  ْ ٜا ْ  ە  ثِرَّۡمَحِ   ثِرَّۡمٍَح  ٱۡدُخُْ ٜا  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡدُخُْ
وۡ  50

َ
ةٓءِ أ َٕ ۡ ةٓءِ  ٱل َٕ ۡ  بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة ٜۡ يَ ٱل

57  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ُ  بُِۡشَ ا 57  الشينالنوف بدؿ الباء، مع ضم ب اُِشَ  ن
ُرونَ  57 ََّ  بتشديد الذاؿ ُرونَ ََّ دَذَّ  دََذ
59  ٓ َ  إِّنِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِّنِ
69  ۡۖ َؽحّٗ ۡ

ۖۡ  ثَط   الخالصة بالصاد ثَۡطَؽحّٗ
ۖۡ ُبُيٜدّٗ  74 ۖۡ ُيٜدّٗ بِ  ة  بكسر الباء ة
87  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
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 ء  ِبٓ َّٗ  ِبّ  َّٗ  94

، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء
ي )بهمز بعدىا؛ أمنونة ة كسور م

اللفظة(، وال يخفى المد المتصل في 
 الياء

98  َٖ ِٔ
َ
َو أ

َ
وۡ  أ

َ
َٖ  أ ِٔ

َ
 بإسكاف الواو أ

100 ٓ ُٛ َضۡجَجَٰ
َ
ُٓ وَ نََشةُٓء  نََشةُٓء أ ُٛ  ۥَضۡجَجَٰ

بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة؛ 
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية و 

 بخلٍف عنو
ن 105

َ
َٰٓ أ َّ  َظٌِيٌي لََعَ ن َظٌِيٌي لََعَ

َ
 بياء مفتوحة مشددة بدؿ األلف أ

105  َ َِ َٔ  َِ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة َٔ
111  ۡٙ رِۡص

َ
رِۡصِٙ  أ

َ
 صلة دوفبكسر الهاء  أ

ُه  117 ٌَ  وتشديد القاؼ ،بفتح الالـ ُه ٌَّ دََْ  دَْۡ

ُ٘ذٓ 123 َٔ ُن َءا ٜۡ نُ  وِرَۡق ٜۡ ۥ ۬۬ ءَ  وِرَۡق ُٓ ُ٘ذ َٔ  ا
الهمزة بتسهيل ، و بزيادة ىمزة استفهاـ

وصاًل: بإتباع ميم إدخاؿ؛ و  دوف الثانية
 الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو

127  ُِ ِ ّذ ٌَ ُ٘ َ٘  َش  تخفيفو  ،وإسكاف القاؼ ،بفتح النوف ُِ ذُ ٌۡ َش
 مع ضمها؛ وال تخفى القلقلةالتاء 

140  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

ّذُِْٜنَ  141 ٌَ  خفيفتو بفتح الياء، وإسكاف القاؼ،  ُْٜنَ ذُ ٌۡ حَ  ُح
 وال تخفى القلقلة مع ضمها؛التاء 

رۡ  143 ـُ ِٖ ٱٗ ُٖ  َوَلَِٰس رۡ  َوَلَِٰس ـُ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱٗ

َٗة   143
َ
َٗة َوخ

َ
ٓ  ۬  َوخ َٗة

َ
على  وصالً  مطلقًا: بإثبات األلف، فتمد َوخ

 المنفصل، أي بالقصر والتوسط
 (باإلفرادبحذؼ األلف الثانية؛ ) ثِرَِسََِّْٰت  ثِرَِسََٰلَِّٰت  144
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َبۡكِدَيۖۡ  َبۡكِدٓي   150
َٗخ  155

َ
ۖۡ أ ۖۡ  تََشةُٓء  بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة َٗخ وَ تََشةُٓء
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 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َقَذاِبَ  َقَذاِبٓ  156

 ءَ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبَّ  157
، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء

ا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال بعدى مفتوحة
 يخفى المد المتصل في الياء

َٰحِ  157 َرى ٜۡ َٰحِ  ٱتلَّ َرى ٜۡ رَۣ ۬  ٱتلَّ ٜۡ َٰحِ ٱتلَّ  بالفتح وىو المقدـ، أو بالتقليل ى

 ءِ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبِّ  158
، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء

بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال  كسورةم
 اءيخفى المد المتصل في الي

ۡنىِرۡ  161 ؛ اء مضمومة بدؿ النوف، وفتح الفاءتب رۡ ۡنىَ تُّ  جَّ
 وتفخيم الراء جلي

ۚٓ َٰٔـَخِؽيٓ  161 ۡٓ ۚۥٓ ذُ َٰٔـَخِؽيٓ  ذُِس ُٓ وصاًل: بإتباع ميم الجمع بضم التاء؛ و  ُس
 واواً لفظية بخلٍف عنو

ۡكِذَرةً  164 ۡكِذَرةٌ  َٔ  بدؿ تنوين الفتحبتنوين الضم  َٔ

ِ  يۢ َِٔب  165 مع وبعدىا ياء ساكنة مدية،  ،بكسر الباء يۢـ ث
 ةهمز ال حذؼ

172  ۡٓ ُٛ َٰ  ُذّرِيََّذ ۥِٛ ذِ ـُذّرِ َّ ُٓ 
 بكسر التاء والهاء، وزيادة ألف بعد الياء

؛ ووصاًل: بإتباع ميم الجمع (بالجمع)
 واواً لفظية بخلٍف عنو

176  َٰ َٛر  ذَّ ٍَ يَْۡ ِ َٰ  ل ۡرۚٓ َذ َٛ ٍَ يَْۡ ِ  ۬  ل
 َٰ َٛر  ذَّ ٍَ يَْۡ ِ  ل

إظهار الثاء عند الذاؿ، أو وجهاف: ب
 بإدغامها

َٜ ذَ  178 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ

186  ۡٓ ُٚ ُٓ َٗ وَ  َوَيَذُر ُٚ  ۥَذُر
وصاًل: بإتباع ميم بدؿ الياء؛ و  بالنوف

 الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو

ۚٓ إِنۡ  188 ُٜٓء  ٱلصُّ
 ٓۚ ُٜٓء  ۬  نۡ ٝاٱلصُّ
 ٓۚ ُٜٓء  نۡ وِ ٱلصُّ

 لهاإبدا أو الثانية، الهمزة بتسهيل: وجهاف
 مكسورة واواً 

َٗة   188
َ
َٗة خ

َ
ٓ  ۬  خ َٗة

َ
َٗة   ۬  خ

َ
 خ

مطلقًا: بإثبات األلف، فتمد وصاًل على 
المنفصل، أي بالقصر والتوسط؛ ولو 
 وصاًل وجو آخر وىو حذفها كحفص
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190  ٓ ََك  َكّٗ َِشۡ  ءَ َُشَ

وتنوين  ،وإسكاف الراء ،بكسر الشين
الكاؼ بالفتح، مع حذؼ األلف 

، وال يخفى وضوالهمزة؛ ويقف بمد الع
 ، واإلخفاء جليترقيق الراء

193  ٓۚ ۡٓ ُٓ ََل يَتۡجَ  ََل يَتَّجُِكُٜك ووصاًل: بإتباع ؛ وفتح الباء ،التاء بإسكاف ۚۥٓ ُكُٜك
 ميم الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو

195  ْ ٜا ِِ ٱۡدُق ًُ  ُِ ًُ  ْ ٜا  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡدُق
196  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

202  ۡٓ ُٛ وَج دُّ ُٕ ُٓ ِٕ يُ  َح ُٛ وَج  ۥدُّ
ووصاًل: ؛ األولى وكسر الميم ،بضم الياء

 بإتباع ميم الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو
 

 ( سورة األنفال 8) 
 

 بفتح الداؿ ذِيَ ُمۡردَ  ُمۡردِذِيَ  9
11  ُٓ يُس ُٓ  ُحَنّشِ  وتخفيف الشين ،الغين بإسكاف ُحۡنِشيُس

18  ُٖ ِٜٚ َٜ  ُم ؛ النوف وتنوين ،وتشديد الهاء ،فتح الواوب ٖٞ ِّٚ ُم
 واإلخفاء جلي

ۡيدِ  18 ۡيدَ  ََ  بفتح الداؿ ََ
َٜ ذَ  19 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ
32  َٕ وِ ٱلصَّ

َ
َٕ  ةٓءِ أ  بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة ِٜ يَ ةٓءِ ٱلصَّ
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بياءين مخففتين األولى مكسورة والثانية  يَ َظـِۧ  َيَّ  42
 مفتوحة

48  ٓ َرىَٰ   إِّنِ
َ
َخةُف  أ

َ
ٓ أ َ  إِّنِ َرىَٰ   إِّنِ

َ
َ  أ َخةُف  إِّنِ

َ
 (فيهما) وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

 لسيناوكسر  بدؿ الياء، بالتاء َبَّ صِ َُتۡ َوََل  َوََل َُيَۡصَبَّ  59

 ءُ ِبٓ ٱجلَّ  ٱجلَِّبُّ  64
، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء

وال بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(،  ضمومةم
 يخفى المد المتصل في الياء

 ءُ ِبٓ ٱجلَّ  ٱجلَِّبُّ  65
، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء

بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال  ضمومةم
 يخفى المد المتصل في الياء

65 
ُِ٘سٓ  ّٔ ِإَون يَُسٖ 

ِةْاَحٞ  ُٓ دَ ِإَون  ّٔ ُِ٘س ّٔ ِةْاَحٞ  ۥُسٖ  تباع ؛ ووصاًل: بإبدؿ الياء بالتاء (كن)ي ّٔ
 ميم الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو

ۚٓ َعۡكىّٗ  66 ۚٓ ۡكىّٗ ُع  ة  بضم الضاد ة

66 
ُِ٘سٓ  ّٔ وَإِن يَُسٖ 

ِةْاَحٞ  ُٓ دَ وَإِن  ّٔ ُِ٘س ّٔ ِةْاَحٞ  ۥُسٖ  ؛ ووصاًل: بإتباع بدؿ الياء بالتاء (كن)ي ّٔ
 ميم الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو

 ء  جِلَِبٓ  جِلَِبّ   67

وزيادة ىمزة ، مع إسكانها بتخفيف الياء
بعدىا؛ أي )بهمز منونة ة كسور م

اللفظة(، وال يخفى المد المتصل في 
 الياء

68  ۡٓ َخۡذُت
َ
َخذتُّ  أ

َ
ۥأ بإدغاـ الذاؿ في التاء؛ ووصاًل: بإتباع  ُٓ

 ميم الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو

 ءُ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبُّ  70
، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء

ي )بهمز اللفظة(، وال بعدىا؛ أ ضمومةم
 يخفى المد المتصل في الياء
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 ( سورة التوبة 9) 
 

َٜ ذَ  3 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ
حَ  12 َّٕ ِ ن

َ
  أ

َ
حَ ۫ى أ  بتسهيل الهمزة الثانية َّٕ

ۡوحِلَةَٓء إِنِ  23
َ
ۡوحِلَةَٓء  أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية نِ ٝاأ

ۚٓ إِنَّ  28 ۚٓ  َشةَٓء  انيةبتسهيل الهمزة الث نَّ ٝاَشةَٓء
 تنوين بضم الراء دوف ُقَزيۡرُ  ُقَزيۡرٌ  30
ـٜنَ يَُضَٰ  ٜنَ  ُٔ يَُضَِٰه  30  وحذؼ الهمزة ،بضم الهاء ُٛ
37  ُِّ ُِّ  يَُغ  وكسر الضاد ،بفتح الياء يَِغ

37   ۡٓ ِِٛ ۡقَمَْٰ
َ
ُٜٓء أ ُٜٓء  ُش ُٓ وَ ُش ِِٛ  ۥ  ۡقَمَْٰ

بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة؛ 
اً لفظية وصاًل: بإتباع ميم الجمع واو و 

 بخلٍف عنو

 ءَ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبَّ  61
، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء

بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال  فتوحةم
 يخفى المد المتصل في الياء

ُذٞنۚٓ  61
ُ
ُذنُ  ۬  أ

ُ
ذۡ  أ

ُ
ذۡ  ۬  ٞنۚٓ أ

ُ
 بإسكاف الذاؿ نُ أ

 وفتح الفاء بدؿ النوف، بياء مضمومة ۡكَه حُ  جَّۡكُه  66
ۡب ُجكَ  66 ۡب  ّذِ  فتح الذاؿو  بدؿ النوف، بتاء مضمومة ُتَكذَّ
 بتنوين ضم بدؿ تنوين الفتح َؼةٓنَِىُۢة َؼةٓنَِىَۢة 66

 ءُ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبُّ  73
، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء

بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال  ضمومةم
 يخفى المد المتصل في الياء

اۖۡ  83 َ َقُدوًّ َِ َٔ  َِ اۖۡ َٔ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة  َقُدوًّ
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103  ٍَ دَ َٰٜ َٰ  َضَْ ِ َضََْن كسر بإثبات واو مفتوحة قبل األلف، و  ٍَ د
 ؛ )بالجمع(التاء

107  َٖ ِي َٖ  َوٱَّلَّ ِي  بحذؼ الواو ٱَّلَّ
َس  109 شَّ

َ
  (ٔكةً ) أ

ُ
 وكسر السين األولى ؛بضم الهمزة َس شِّ أ

ۥ 109 ُٙ َ٘ َ٘ۡحَٰ ُ٘  (ٔكةً ) ُب َ٘ۡحَٰ ۥُب  بضم النوف الثانية ُٙ
ةر   109  مطلقاً  وال يخفى ترقيق الراء ؛مالةباإل ةر  َٚؑ َٚ
فَ  110 ؽَّ ٌَ فَ تُ  َت ؽَّ  بضم التاء ٌَ
َٰحِ  111 َرى ٜۡ َٰحِ  ٱتلَّ َرى ٜۡ رَۣ ۬  ٱتلَّ ٜۡ َٰحِ ٱتلَّ  بالفتح وىو المقدـ، أو بالتقليل ى

113  ِ ِ  ِبِّ َّ٘ ْل  ءِ ِبٓ َّ٘ ْل
 ، وزيادة ىمزةمع إسكانها بتخفيف الياء

ة بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال كسور م
 يخفى المد المتصل في الياء

 ءِ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبِّ  117
، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء

بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال  كسورةم
 يخفى المد المتصل في الياء

 بدؿ الياء األولى بالتاء زِيلُ دَ  يَزِيلُ  117
129  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  سكاف الهاءبإ َو

 
 ( سورة يونس 10) 

 

وإسكاف  ،وحذؼ األلف ،بكسر السين ۡعرٞ لَصِ  ََّسَِٰعرٞ  2
 الحاء

ُرونَ  3 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ََّ
5  ُِ ُِ جُ  ُحَىّطِ  بالنوف بدؿ الياء َىّطِ

15 
نۡ 
َ
 ۬  َجۡىِِسٓ  إِنۡ ۬   َِلٓ أ

َخةُف 
َ
ٓ أ  إِّنِ

نۡ  َِلَ 
َ
ۖۡ ۬   أ  ۬  إِنۡ  َجۡىِِسَ

 َ َخةُف  إِّنِ
َ
 أ

 (فيهم) وصاًل: بفتح ياء اإلضافة

َتَٰفَ  23 َتَٰفُ  َّٔ  العين ضمب َّٔ
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 ۬  ََلَٰ ٝايََشةُٓء  يََشةُٓء إََِلَٰ  25
 ََّلَٰ وِ يََشةُٓء 

 أو الثانية، الهمزة بتسهيل: وجهاف
 مكسورة واواً  إبدالها

ُخ  33 َٕ ِ  ، )بالجمع(بزيادة ألف بعد الميم َكَِمَُٰخ  َك

ِّٛدِيٓ  35  يَ
ّدِيٓ َلَّ  َلَّ ۡٛ   ۬   َح

ٚٛ  ّدِيٓ ـَ َلَّ يَ

وىو الهاء  بإسكافاألوؿ:  وجهاف/
المقدـ، وبذلك يلتقي ساكناف، وىو 

مع اختالس ىذه  هاءفتح ال، الثاني: جائز
 الفتحة

45  ۡٓ ُٚ ُٓ  َُيُِۡشُ ُٚ وصاًل: بإتباع ميم ؛ و بالنوف بدؿ الياء ۥََنُِۡشُ
 الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو

49  ُٛ َصُْ
َ
ُٓ  ٓۡ َصةَٓء أ ُٛ َصُْ

َ
 ۬  ۥَصة أ

 ُٓ ُٛ َصُْ
َ
 ۥَصةٓ أ

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر وىو 
وصاًل: بإتباع ميم و  ؛المقدـ أو التوسط

 الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو

50  ۡٓ رََءۡحُذ
َ
َر۬ أ

َ
ُٓ أ  ۥٓ ۡحُذ

وصاًل: بإتباع و  ؛بتسهيل الهمزة الثانية
ولو ميم الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو؛ 

مد بمقدار حركتين أو أربع في اإلتباع ال
 ، فيصبح في اللفظة ثالثة أوجو:حركات

 عدـ إتباع ميم الجمع وىو المقدـ. -1
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -2

 .بمقدار حركتين
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -3

 .بمقدار أربع حركات

 َٖ َٰٔـَءٓاّۡ  51
 ٓ   ۬  َٖ ٰـَ ـَّ٘  َءا
  ۬  َٖ ٰـَ ـَ٘ءاَّ 
 َٖ ٰـَ ـَّ٘  َءٝا

بحذؼ الهمزة الثانية ونقل حركتها إلى 
الالـ، ولو في ىمزة الوصل ثالثة أوجو: 
األوؿ: إبدالها ألفاً مع اإلشباع، الثاني: 

إبدالها ألفاً مع القصر، الثالث: تسهيلها، 
]إذاً لو تسهيل ىمزة الوصل أو إبدالها 
ألفاً، ويجوز حاؿ اإلبداؿ اإلشباع أو 

مع حذؼ الهمزة الثانية  القصر، كّل ذلك
 ونقل حركتها إلى الالـ[
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ۥ 53 ُٙ ٓ إَِّٗ َ  َوَرّ ِ ۥ َوَرّ ِ ُٙ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِّٗ

59  ۡٓ رََءۡحُذ
َ
َر۬ أ

َ
ُٓ أ وصاًل: بإتباع و  ؛بتسهيل الهمزة الثانية ۥۡحُذ

 ميم الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو
65  ٍَ ٍَ زِ َوََل ُُيۡ  َوََل َُيُۡزٗ  وكسر الزاي ،ءبضم اليا ٗ
ۚٓ إِن 66 ََكَٓء ۚٓ  َُشَ ََكَٓء  بتسهيل الهمزة الثانية نٝاَُشَ

ٓۡ  ة  ُبُيٜدّٗ  87 ُٓ  ة  ُيٜدّٗ بِ  ُبُيٜدَُس وصاًل: بإتباع ميم الجمع ؛ و بكسر الباء ۥبُِيٜدَُس
 في )بيوتكم( واواً لفظية بخلٍف عنو

88  ْ ٜا ُّْ ْ حِلَ  حِلُِغ ٜا ُّْ  بفتح الياء ِغ

 َٖ َٰٔـَءٓاّۡ  91
 ٓ   ۬  َٖ ٰـَ ـَّ٘  َءا
  ۬  َٖ ٰـَ ـَ٘ءاَّ 
 َٖ ٰـَ ـَّ٘  َءٝا

بحذؼ الهمزة الثانية ونقل حركتها إلى 
الالـ، ولو في ىمزة الوصل ثالثة أوجو: 
األوؿ: إبدالها ألفاً مع اإلشباع، الثاني: 

إبدالها ألفاً مع القصر، الثالث: تسهيلها، 
]إذاً لو تسهيل ىمزة الوصل أو إبدالها 

اؿ اإلشباع أو ألفاً، ويجوز حاؿ اإلبد
القصر، كّل ذلك مع حذؼ الهمزة الثانية 

 ونقل حركتها إلى الالـ[
ُخ  96 َٕ ِ  ، )بالجمع(بزيادة ألف بعد الميم َكَِمَُٰخ  َك

101  ْ ُروا ـُ ِِ ٱٗ ًُ  ُِ ًُ  ْ ُروا ـُ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱٗ
َ٘  ُٗ٘شِ  103  وتشديد الجيم ،بفتح النوف الثانية شِّ ُج
107  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو
109  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو

 
 ( سورة ىود 11) 

 
َخةُف  3

َ
ٓ أ َخةُف  وَإِّنِ

َ
َ أ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة وَإِّنِ

4  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
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7  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

10   ٓ ِ َّ ۥ َخ ُٙ ۚٓ  إَِّٗ َ ِ َّ ۥ َخ ُٙ  ضافةوصاًل: بفتح ياء اإل إَِّٗ
ُرونَ  24 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ََّ
َخةُف  26

َ
ٓ أ َ  إِّنِ َخةُف  إِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

28  ۡٓ رََءۡحُذ
َ
َر۬ أ

َ
ُٓ أ  ۥٓ ۡحُذ

وصاًل: بإتباع ميم و  ؛بتسهيل الهمزة الثانية
ولو في الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو؛ 

اإلتباع المد بمقدار حركتين أو أربع 
 ، فيصبح في اللفظة ثالثة أوجو:اتحرك

 عدـ إتباع ميم الجمع وىو المقدـ. -1
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -2

 .بمقدار حركتين
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -3

 .بمقدار أربع حركات
َِيۡخ  28 ّٕ  وتخفيف الميم ،بفتح العين َِٕيۡخ َذكَ  َذُك
29  ٓ ِ َّ ُِ َٰ َ  َوَل ِ َّ ُِ َٰ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َوَل
ُرونَ  30 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ََّ
ٓ إِذّٗ  31 َ  اإِّنِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة اإِذّٗ  إِّنِ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِنۡ  ُٗۡطِۡحَ  ُٗۡطِۡحٓ إِنۡ  34

ۡمُرَٗة 40
َ
ۡمُرَٗة َصةَٓء أ

َ
  َصة أ

ۡمُرَٗة
َ
 َصةٓ أ

مع القصر وىو  بإسقاط الهمزة األولى
 المقدـ أو التوسط

40   
 التنوين بكسر الالـ دوف َزوَۡصۡيِ  ُُكِّ  َزوَۡصۡيِ  ُُكّ

ةََمۡؑر 41 َٛ َٰ ةرَ َُمۡ  ى َٛ َٰ  وترؾ اإلمالة ،بضم الميم ى
 بإسكاف الهاء َوۡهَ  َوِهَ  42
42  َّ ََ َُٰج  َ  ِّ ََ َُٰج  وصاًل: بكسر ياء اإلضافة َ 
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َ٘ة 42 َك َّٔ ت  ََ كَ  ٱۡر َّٔ ََت   َ٘ة  ٱۡر
ۡت  ََ َ٘ة ٱۡر َك َٔ 

، بخلف عنو في الميم البػاء بإدغاـ
والوجو الثاني لو ىو اإلظهار، وال تخفى 

 القلقلة
44  َِ ًِْۡ

َ
ةُٓء أ َٕ ََٰص ةُٓء  َوَ  َٕ ََٰص َِ وَ َوَ  ِ  بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة ًْۡ

ِٖ  َٔ تَۡس  46  النوف تشديدو  ،بفتح الالـ ِّٖ َْ  َٔ تَۡس  ْۡ
46  

َ
ٓ أ ٍَ إِّنِ ـُ َ  ِق ٍَ  إِّنِ ـُ ِق

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

ُقٜذُ  47
َ
ٓ أ َ  إِّنِ ُقٜذُ  إِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

ۚٓ  َذَؽَرِنٓ   51  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َذَؽَرِنَ
ِٛدُ  54 ۡش

ُ
ٓ أ ِٛدُ  إِّنِ ۡش

ُ
َ أ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِّنِ

ۡمُرَٗة 58
َ
ۡمُرَٗ  َصةَٓء أ

َ
 ۬  ةَصة أ

ۡمُرَٗة
َ
 َصةٓ أ

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر وىو 
 المقدـ أو التوسط

63  ۡٓ رََءۡحُذ
َ
َر۬ أ

َ
ُٓ أ  ۥٓ ۡحُذ

وصاًل: بإتباع ميم و  ؛بتسهيل الهمزة الثانية
ولو في الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو؛ 

اإلتباع المد بمقدار حركتين أو أربع 
 ، فيصبح في اللفظة ثالثة أوجو:حركات

 إتباع ميم الجمع وىو المقدـ.عدـ  -1
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -2

 .بمقدار حركتين
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -3

 .بمقدار أربع حركات

ۡمُرَٗةصَ  66
َ
ۡمُرَٗة ةَٓء أ

َ
 ۬  َصة أ

ۡمُرَٗة
َ
 َصةٓ أ

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر وىو 
 المقدـ أو التوسط

ِٔهٍِذ   66 ٜۡ َٔ  يَ ٜۡ  بفتح الميم هٍِذ  يَ

68  ْ َٜداْ َزَىُروا ُٕ ٜدّٗ  َث ُٕ ْ َث وصاًل: بتنوين الفتح، واإلخفاء جلي؛  ا َزَىُروا
 وقفاً: بإبداؿ التنوين ألفاً 

ٓ  َوَرآءِ إِۡشَدَٰيَ  71   ۬  إِۡشَدَٰيَ  ۬۬ َوَرا
 إِۡشَدَٰيَ  ۬۬ َوَرا

وىو  مدمع الالهمزة األولى  بتسهيل
 المقدـ أو القصر
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َٜب  71 ٌُ ُٜب  َحۡك ٌُ  بضم الباء َحۡك

ِلُ  72
َ
بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف  ِلُ ٝاَٰء َءأ

 بين الهمزتين

ۡمرُ صَ  76
َ
 ةَٓء أ

ۡمرُ 
َ
 ۬  َصة أ

ۡمرُ 
َ
 َصةٓ أ

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر وىو 
 المقدـ أو التوسط

ءَ  77  باإلشماـ ٓيءَ ِشـؒ ِسٓ
ۖۡ  َعۡيِِفٓ   78  اإلضافةوصاًل: بفتح ياء  َعۡيِِفَ

ۡسِ  81
َ
ويجوز في الراء  بدؿ القطع؛ بهمزة وصل وَٱۡسِ  وَأ

 التفخيم والترقيق وقفاً 

ۡمُرَٗة 82
َ
ۡمُرَٗة َصةَٓء أ

َ
 ۬  َصة أ

ۡمُرَٗة
َ
 َصةٓ أ

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر وىو 
 المقدـ أو التوسط

َُٰسٓ 84 َرى
َ
ٓ أ َ  إِّنِ ُٓ  إِّنِ َُٰس َرى

َ
وصاًل: أيضاً و  ؛وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ۥأ

 بإتباع ميم الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو
َخةُف  84

َ
ٓ أ َ  ِإَوّنِ َخةُف  ِإَوّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

87  ٍَ دُ َٰٜ َضَْ
َ
ٍَ  أ َٰدُ َضََْن

َ
 )بالجمع( بإثبات واو مفتوحة قبل األلف أ

87  ٍَ ْۖۡ إَِّٗ ُؤا  نََشَٰٓ
 ْۡۖ ُؤا ٍَ ٝانََشَٰٓ َّٗ  ۬ 
 ْۡۖ ُؤا ٍَ وِ نََشَٰٓ َّٗ 

اف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو إبدالها وجه
 واواً مكسورة

88  ۡٓ رََءۡحُذ
َ
َر۬ أ

َ
ُٓ أ  ۥٓ ۡحُذ

وصاًل: بإتباع ميم و  ؛بتسهيل الهمزة الثانية
ولو في الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو؛ 

اإلتباع المد بمقدار حركتين أو أربع 
 ، فيصبح في اللفظة ثالثة أوجو:حركات

 المقدـ. عدـ إتباع ميم الجمع وىو -1
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -2

 .بمقدار حركتين
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -3

 .بمقدار أربع حركات
ٜۡذِيِِقٓ إَِلَّ  88 ٜۡذِيِِقَ  دَ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِلَّ  دَ
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ن 89
َ
ةِِقٓ أ ٌَ ةِِقَ  ِش ٌَ ن ِش

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

ِؽيٓ  92 ۡٚ َر
َ
ِؽيَ  أ ۡٚ َر

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

ٜهُ  92 ُٕ َۡذُت َذتُّ  َوٱَّتَّ ٜهُ َوٱَّتَّ  بإدغاـ الذاؿ في التاء ُٕ

ۡمُرَٗة 94
َ
ۡمُرَٗة َصةَٓء أ

َ
 ۬  َصة أ

ۡمُرَٗة
َ
 َصةٓ أ

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر وىو 
 المقدـ أو التوسط

ۡمرُ صَ  101
َ
ۡمرُ  ةَٓء أ

َ
 ۬  َصة أ

ۡمرُ 
َ
 َصةٓ أ

مزة األولى مع القصر وىو بإسقاط اله
 المقدـ أو التوسط

 بإسكاف الهاء َوۡهَ  َوِهَ  102
تِ  105

ۡ
تِ  يَأ

ۡ
 زائدة ساكنة: بإثبات ياء وصالً  ۦيَأ

108  ْ ْ شَ  ُشكُِدوا  بفتح السين كُِدوا

 ِإَون ُُكّّٗ  ِإَونَّ ُُكّّٗ  111
؛ واإلخفاء مع إسكانها بتخفيف النوف

 جلي
ة 111 َّٕ َّ ة ل َٕ َّ  الميم بتخفيف ل

 
 ( سورة يوسف 12) 

 
5  َّ ََ َُٰج  َ  ِّ ََ َُٰج  وصاًل: بكسر ياء اإلضافة َ 
جٍِي  8 ُّٔ٨  ْ ٜا جِِي  ٱۡرُذُْ ْ  ٨ۀُّ ٜا  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡرُذُْ

 (الجمع)ببزيادة ألف بعد الباء  َمَحََٰبَِٰخ  َمَحََٰجِخ  10
 دَ  11

ۡ
 دَ  َّ٘ةـَٔؒ أ

ۡ
 –كحفص   –بالرـو أو اإلشماـ  َّ٘ةـَٔؒ أ

 بكسر العين يَۡردَفِ  يَۡرَتفۡ  12

13  ٓ َِ َ ۡعزِ حَلُ  حَلَۡعُزُٗ َِ وكسر الزاي، وفتح  األولى بضم الياء ُٗ
 األخيرة )ياء اإلضافة(الياء 

 (الجمع)ببزيادة ألف بعد الباء  َمَحََٰبَِٰخ  َمَحََٰجِخ  15
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ىَٰ  19 َٰ  َ َٰبُِۡشَ كنة بزيادة ياء إضافة مفتوحة وصاًل، سا  يَ  َ َٰبُۡشَر
 وقفاً 

ۡيَخ  23 بكسر الهاء، وال يخفى أّف الياء تصبح  يَخ ِٚ  َٚ
 مدية

23  َٖ ۡظَص
َ
ٓ أ َ  َرّ ِ َٖ  َرّ ِ ۡظَص

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

ۥ 24 ُٙ ۚٓ إَِّٗ ۚٓ  َوٱَّۡىۡعَشةَٓء ۥٝاَوٱَّۡىۡعَشةَٓء ُٙ  بتسهيل الهمزة الثانية َّٗ
26  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
27  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم َوًَةَُّخ ٱۡخُرجۡ  َوًَةَِّخ ٱۡخُرجۡ  31
36  ٓ َ  (ٔكةً ) إِّنِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِّنِ
36  

َ
ٓ أ َِ َٰ   (ٔكةً ) َرى

َ
َ أ َِ َٰ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َرى

37   ٓ ۚٓ  َرّ ِ َ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َرّ ِ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة اثَةٓءِيَ ءَ  َءاثَةٓءِيٓ  38

ۡرَبةبٞ  39
َ
مع إدخاؿ ألف  بتسهيل الهمزة الثانية ۡرَبةبٞ ٝاَٰء َءأ

 بين الهمزتين
43  ٓ َ  إِّنِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِّنِ
ۡذُذِٜن  43

َ
 أ
ُ
ََل َٕ ۡ   ٱل

ُ
ََل َٕ ۡ  بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة ۡذُذِٜن وَ ٱل

َٗة   45
َ
َٗة خ

َ
  ۬  خ

َ
ٓ خ مطلقًا: بإثبات األلف، فتمد وصاًل على  َٗة

 المنفصل، أي بالقصر والتوسط
رِۡصفُ  46

َ
ٓ أ رِۡصفُ  ََّّكّ ِ

َ
َ أ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ََّّكّ ِ

ثّٗ  47
َ
  ةَدخ

ۡ
 بإسكاف الهمزة ةثّٗ َدخ
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ٓ  إِنَّ  ۬  َجۡىِِسٓ  إِنَّ  53 ۚٓ  َرّ ِ ۚٓ  ۬  إِنَّ  َجۡىِِسَ َ  )فيهما( فتح ياء اإلضافةوصاًل: ب إِنَّ  َرّ ِ

ٜٓءِ إَِلَّ  53  ثِٱلصُّ
۬ ٜٓ   ۬  إَِلَّ  ثِٱلصُّ
ٜ۬   ۬  إَِلَّ  ثِٱلصُّ
 ِ ّٜ  إَِلَّ  ثِٱلصُّ

بتسهيل الهمزة األولى مع المد وىو 
المقدـ أو القصر؛ ولو أيضاً إبدالها واواً 
مع إدغاـ الواو التي قبلها فيها فتصير 

 واواً مكسورة مشددة
َٜةُ وَصَ  58 َٜةُ ٝاةَٓء وَصَ  ةَٓء إِۡخ  بتسهيل الهمزة الثانية ۡخ
59  ٓ ّنِ

َ
َ  خ ّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة خ

62  ِِٙ  ؿ النوف تاءابدإو  ،بحذؼ األلف ِٙ ذِ ِّىِۡذحَ  ِّىِۡذَحَٰ٘

ٗـّ  64 ۖۡ َحَٰىِ ۖۡ ٗـّ ىۡ ظِ  ة وإسكاف  ،وحذؼ األلف ،بكسر الحاء ة
 الفاء

64  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو
َٗة   69

َ
ٓ خ َ  إِّنِ َٗة   إِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة خ

َٗة   69
َ
َٗة خ

َ
ٓ  ۬  خ َٗة

َ
مطلقًا: بإثبات األلف، فتمد وصاًل على  خ

 المنفصل، أي بالقصر والتوسط
َٜ ذَ  75  بإسكاف الهاء َٜ ٛۡ ذَ  ُٛ
ِخيِٙ  76

َ
 بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة يِٙ ََيِ وََِعٓءِ  (ٔكةً ) وََِعٓءِ أ

 تنوينبالكسر دوف  َجَٰخِ َدرَ  َدَرَجَٰخ   76
َذَن َِلٓ  80

ۡ
وۡ  ۬  يَأ

َ
ِبٓ أ

َ
َذَن َِلَ  أ

ۡ
ِبَ  ۬  يَأ

َ
وۡ  أ

َ
 )فيهما( وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

80  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
َٜ ذَ  84 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إََِل  وَُظۡزِنَ  وَُظۡزِنٓ إََِل  86

90  ٍَ ءَِّٗ
َ
َٰ  أ

َ
ٍَ ۬۬  أ مع إدخاؿ ألف  بتسهيل الهمزة الثانية َّٗ

 بين الهمزتين
92  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
96  ُٓ ۡقَْ

َ
ٓ أ َ  إِّنِ ُٓ  إِّنِ ۡقَْ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ
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98   ٓ ۥ َرّ ِ ُٙ ۖۡ  إَِّٗ َ ۥ َرّ ِ ُٙ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِّٗ
 اإلضافةوصاًل: بفتح ياء  ِبَ إِذۡ  ِبٓ إِذۡ  100

ۥيَشَ  100 ُٙ ۚٓ إَِّٗ ۚٓ يَشَ  ةُٓء ۥٝاةُٓء ُٙ َّٗ  ۬ 
ۚٓ يَشَ  ۥوِ ةُٓء ُٙ َّٗ 

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو إبدالها 
 واواً مكسورة

108  ْ ٜٓا ۡدُق
َ
ْ  َشبِيِ َ  َشبِيِ ٓ أ ٜٓا ۡدُق

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

وألف  ،وفتح الحاء بدؿ النوف، بالياء َيَٰٓ يُٜ ِيٓ ُّٜٗ 109
 بدؿ الياء عدىاب

110  ْ ِذثُٜا ذِّ  َُ َُ ْ  بتشديد الذاؿ ثُٜا

110  َ ُّ٘جِ ُ٘  َذ  قبلها، ساكنة، وزيادة نوف تخفيف الجيمب ِج ـۨ َذ
 وإسكاف الياء؛ واإلخفاء جلي

 
 سورة الرعد(  13) 

 
3  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
انٞ  4 َٜ ۡ٘ ِٞ ِض ِي َِ ِ  وَ  َوَزۡرع   َوَزۡرٞع َو ِي

ان   َِ َٜ ۡ٘  )الثالثة( تنوين كسر بدؿ تنوين الضمب ِض
 )وترقيق الراء جلي(بكسر الراء  وََدۡيِ  وََدۡيُ  4
 بالتاء بدؿ الياء تُۡصَِقَٰ  يُۡصَِقَٰ  4
4   ِِ ُز

ُ
زۡ  ٱَۡأ

ُ
 بإسكاف الكاؼ ِِ  ٱَۡأ

ءَِذا 5
َ
َٰ  أ

َ
مع إدخاؿ ألف  بتسهيل الهمزة الثانية َذا۬۬  أ

 بين الهمزتين

ءَِّٗة 5
َ
)أي بحذؼ ىمزة  واحدة مكسورةبهمزة  إَِّٗة أ

 (-على اإلخبار- االستفهاـ
13  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

َۡذدُٓ 16 وَٱَّتَّ
َ
َذتُّ  أ وَٱَّتَّ

َ
ۥأ وصاًل: بإتباع بإدغاـ الذاؿ في التاء؛ و  ُٓ

 ميم الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو
16  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
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ًُِٜدونَ  17  دؿ الياءبالتاء ب ًُِٜدونَ دُ  يُ
زِئَ  32 ۡٛ ِد ٱۡشُذ ٌَ دُ  َوَّ ٌَ زِئَ  َوَّ ۡٛ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡشُذ

32  ۡۖ ۡٓ ُٛ َخۡذُت
َ
َخذتُّ  أ

َ
ُٓ أ بإدغاـ الذاؿ في التاء؛ ووصاًل: بإتباع  ۖۥۡ ُٛ

 ميم الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو
33  ْ وا ْ َوَض  َوُضدُّ وا  بفتح الصاد دُّ
ة 35 َٛ ُزُْ

ُ
زۡ  أ

ُ
ةأ َٛ  الكاؼبإسكاف  ُْ

 وتشديد الباء ؛بفتح الثاء ُخۖۡ جِّ َوُيثَ  َوُيثۡجُِخۖۡ  39
41  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

َٰرُ  42 فَّ ُُ ٰـَ  ٱّۡ َُ  ىِرُ ٱّۡ
 تخفيفو  ،وألف بعدىا ،بفتح الكاؼ

 وحذؼ األلف التي كسرىا،مع  اء فال
 )باإلفراد( بعدىا؛

 
 سورة إبراىيم(  14) 

 
2  ِ ُ  ٱَّللَّ  بضم الهاء ٱَّللَّ
َٜ وَ  4 ُٚ  َٜ ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

 ، )بالجمع(وألف بعدىا ،بفتح الياء طُ ٰـَ ٱلّرِيَ  ٱلّرِيطُ  18

ُٓ  َِلَ  22 وصاًل: ؛ و مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة ۥَِل َقَْۡيُس
 بإتباع ميم الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو

ة 25 َٛ ُزَْ
ُ
زۡ  أ

ُ
ةأ َٛ  بإسكاف الكاؼ َْ

 تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡصُذسَّۡخ  ە  َخجِحَسحِ  َخجِحَسٍح ٱۡصُذسَّۡخ  26
ٓۡ  ٢٧يََشةُٓء  27 َ ل

َ
ٓۡ وَ ۞ ٢٧يََشةُٓء  ۞خ َ  بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة ل

ُ٘خ  37 َُ ۡش
َ
ٓ أ َ  إِّنِ ُ٘خ  إِّنِ َُ ۡش

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

 بكسر السين َبَّ َُتۡصِ  َُتَۡصَبَّ  42
 ر السينبكس َبَّ َُتۡصِ  َُتَۡصَبَّ  47
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 سورة الحجر(  15) 
 

ُِل  8 ّ ََ ة ُج ة  َٔ َّ تَ َٔ فتح و بدؿ النوف األولى، بتاء مفتوحة  ُل ََ
 زايال

حَ  8 َُ ِ ه َلَٰٓ َٕ ۡ حُ  ٱل َُ ِ ه َلَٰٓ َٕ ۡ  بضم التاء ٱل
ة ٤٥ُخُيٍٜن وَ  45 َٚ ة ٤٥ ە ُيٜنِ خُ وَ  ٱۡدُخُْٜ َٚ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡدُخُْٜ
49  ٓ ّنِ

َ
َ  َجةدِيَ قِ  ِقَجةدِٓي خ ّنِ

َ
 (فيهما) وصاًل: بفتح ياء اإلضافة خ

ونَ  54 ُ ونِ  دُبَِّشِ ُ  بكسر النوف دُبَِّشِ

  َصة َءاَل  َصةَٓء َءاَل  61
 َصةٓ َءاَل 

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر وىو 
 المقدـ أو التوسط

ۡسِ  65
َ
 بدؿ القطع بػهمزة وصل وَٱۡسِ  وَأ

ُِ وَصَ  67 ۡٚ
َ
ُِ وَصَ  ةَٓء أ ۡٚ

َ
 ۬  ة أ
ُِ وَصَ  ۡٚ

َ
 ةٓ أ

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر وىو 
 المقدـ أو التوسط

َ٘ةِتٓ إِن 71 َ٘ةِتَ  َب  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِن َب
 بكسر الباء ةُيٜدً بِ  ةُبُيٜدً  82
َٗة 89

َ
ٓ خ َ  إِّنِ َٗة إِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة خ
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 سورة النحل(  16) 
 

 بفتح الميم َوٱجلُُّضٜمَ  َوٱجلُُّضٜمُ  12
َرَُٰت   12 َرَٰت   ُمَصخَّ  ضمبدؿ تنوين ال بتنوين الكسر ُمَصخَّ
14  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ُرونَ  17 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ََّ
 بالتاء بدؿ الياء ۡدُقٜنَ دَ  يَۡدُقٜنَ  20
ٜنَ  27 ٌُّ ٜنِ  تَُشَٰٓ ٌُّ  بكسر النوف تَُشَٰٓ
ِن ٱخۡ  36

َ
ْ جُ أ ُن ٱخۡ  ُدوا

َ
ْ أ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ُجُدوا

ِٛۡدي 37 دَ ََل حُ  ََل َح  يَٰ ٛۡ

بضم الياء، وفتح الداؿ، وألف بعدىا 
والتقدير: من أضلو اهلل ال  ؛بدؿ الياء

يهديو أحد، فاسم اهلل تعالى اسم "إف" و 
 "يضل" الخبر

ِيٓ  43 لف وأ ،فتح الحاءبدؿ النوف، و بالياء  َٜيَٰٓ يُ  ُّٜٗ
 بعدىا بدؿ الياء

58  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
60  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

ٓۡ صَ  61 ُٛ َصُْ
َ
ۥصَ  ةَٓء أ ُٓ ُٛ َصُْ

َ
 ۬  ةٓ أ
ۥصَ  ُٓ ُٛ َصُْ

َ
 ةٓ أ

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر وىو 
 المقدـ أو التوسط

ۡىَرُؼٜنَ  62 ۡىرِ  ُّٔ  بكسر الراء؛ وال يخفى ترقيقها ُؼٜنَ ُّٔ
َٜ ذَ  َٜ ُٛ ذَ  63  بإسكاف الهاء ٛۡ

ُّۡصٌِيُسٓ 66 َّ  ن ُٓ ن ؛ ووصاًل: بإتباع ميم الجمع بفتح النوف ۥۡصٌِيُس
 واواً لفظية بخلٍف عنو

 بكسر الباء ةُيٜدّٗ بِ  ةُبُيٜدّٗ  68
َٜ ذَ  75 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ
76  َٜ ُٚ َٜ  (ٔكةً ) َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
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80   ۡٓ ُٓ بِ  ةُبُيٜدّٗ  ُبُيٜدُِس ؛ ووصاًل: بإتباع ميم الجمع بكسر الباء ةُيٜدّٗ بِ  ۬  ۥُيٜدُِس
 واواً لفظية بخلٍف عنو

80  ۡٓ ُٓ  َؿۡكُِ٘س ؛ ووصاًل: بإتباع ميم الجمع بفتح العين ۥَؿَكُِ٘س
 واواً لفظية بخلٍف عنو

ُرونَ  90 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ََّ
96  َّٖ َّٖ  َوجَلَۡضزَِي  لىبالياء بدؿ النوف األو  َوحَلَۡضزَِي
97  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

ِٖ ٱۡعُؽرَّ  115 َٕ ُٖ  َذ َٕ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡعُؽرَّ  َذ
125  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
126  َ َٜ ل ُٛ  َ َٜ ل  بإسكاف الهاء ٛۡ
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 سورة اإلسراء(  17) 
 

19  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ًٜرا  20 ـُ رۡ  ٢٠ََمۡ ـُ ٜرَ  ٱٗ ـُ رۡ  ٢٠ ە  اََمۡ ـُ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱٗ
ۡصَؽةِس  ثِٱٌِّۡۡصَؽةِس  35 ٌُ  بضم القاؼ ثِٱّۡ

ۥ 38 ُٙ  منونة مربوطة وبعدىا تاء ،بفتح الهمزة َشّحَِبحً  َشّحُِب
 بالفتح بدؿ الهاء

ٜلُٜنَ حَ  42 ٜلُٜنَ تَ  ٌُ  بالتاء بدؿ الياء ٌُ

 يخفى اإلدغاـ مع ما بالياء بدؿ التاء؛ وال يَُصّجِطُ  تَُصّجِطُ  44
 قبلها

ۡصُعًٜرا  47 رۡ  ٤٧َّٔ ـُ ۡصُعَٜرا   ٱٗ رۡ  ٤٧ۀَّ ـُ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱٗ

49  
َ
َٰ  ءَِذاأ

َ
مع إدخاؿ ألف  بتسهيل الهمزة الثانية َذا۬۬  أ

 بين الهمزتين

49  
َ
)أي بحذؼ ىمزة  بهمزة واحدة مكسورة َّٗةإِ  َّٗةءِ أ

 (-على اإلخبار- االستفهاـ

 َٖ  ۧـ ِٔـٱجلَّبِيٓ  َٖ  ۧٱجلَّجِّيِ  55

، وزيادة مع إسكانهابتخفيف الياء األولى 
ىمزة مكسورة بعدىا؛ أي )بهمز 

في  المد المتصل اللفظة(، وال يخفى
ياء ، والبدؿ وصالً في الاألولى الياء

 الثانية
56  ْ ٜا ِِ ٱۡدُق ًُ  ْ ٜا ُِ ٱۡدُق  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ًُ

ۡشُضدُ  61
َ
بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف  ۡشُضدُ َٰءٝأ َءأ

 بين الهمزتين
62  ٍَ رََءۡحَذ

َ
َر۬ أ

َ
ٍَ أ  بتسهيل الهمزة الثانية ۡحَذ

62  ِٖ ۡردَ خَّ
َ
ۦٓ  أ ِٖ ۡردَ خَّ

َ
؛ وال زائدة ساكنة: بإثبات ياء وصالً  أ

 المنفصلالمد يخفى 
64  ٍَ ٍَ َورَصۡ  َورَِصِْ  بإسكاف الجيم؛ وال تخفى القلقلة ِْ
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َٜ ذَ  72  بإسكاف الهاء َٜ ٛۡ ذَ  ُٛ

76  ٍَ ََٰى ٍَ َخْۡ  ِخَل وحذؼ  ،وإسكاف الالـ ،بفتح الخاء َى
 األلف

ع وكسر الجيم م ،وفتح الفاء ،ضم التاءب رَ ضِّ ىَ تُ  َتۡىُضرَ  90
 ديشدالت

َٜ ذَ  97 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ
َذدِ   93 ۡٛ ُٕ ۡ َذِدۖۦۡ  ٱل ۡٛ ُٕ ۡ  زائدة ساكنة: بإثبات ياء وصالً  ٱل

98  
َ
َٰ  َذاءِ أ

َ
مع إدخاؿ ألف  بتسهيل الهمزة الثانية َذا۬۬  أ

 بين الهمزتين

98  
َ
)أي بحذؼ ىمزة  بهمزة واحدة مكسورة َّٗةإِ  َّٗةءِ أ

 (-على اإلخبار- االستفهاـ
ٓ إِذّٗ  100 َ  اَرّ ِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة اإِذّٗ  َرّ ِ

ُؤََلٓءِ إَِلَّ  102  َهَٰٓ
 إَِلَّ  َهَُٰؤََلٓ۬
 إَِلَّ  َهَُٰؤََل۬
ُؤََلٓ۬  إَِلَّ  َهَٰٓ

 ،بتسهيل الهمزة األولىبين الكلمتين: 
 ولو ثالثة أوجو:

قصر المنفصل ]أي األلف األولى[  -1
مع توسط حرؼ المد الواقع قبل الهمزة 

 .المسهلة
قصر المنفصل مع قصر حرؼ المد  -2

 .الواقع قبل الهمزة المسهلة
توسط المنفصل مع توسط حرؼ  -3

 .ة المسهلةالمد الواقع قبل الهمز 
110  ْ ٜا ِِ ٱۡدُق ًُ  ۬  ْ ٜا وِ ٱۡدُق

َ
ْ  أ ٜا ُِ ٱۡدُق وُ  ۬  ًُ

َ
ْ  أ ٜا  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡدُق

 
 سورة الكيف(  18) 

 

ََٜصة   1 ّٕٗ  ١  ِق ِ َٜصّٗ  ةَرّي ّٕٗ  ١ ةِق ِ  واإلخفاء جلي بترؾ السكت؛ وصاًل: ةَرّي

16  ٌّٗ ِۡروَ م الراء ؛ وتفخيوكسر الفاء ،بفتح الميم ةٌّٗ ۡروِ َّٔ  ةّٔ
 جلي



 فرش الجزء الخامس عشر                                                                      الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

رواية قالون عن نافع 
 المدني

 البيان

 

                                                                                                                 039      

 

 

ََٰورُ  17 َٰ  دََّز  بتشديد الزاي َورُ دَّزَّ
َٜ ذَ  17 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ
َذدِ   17 ۡٛ ُٕ ۡ َذِدۖۦۡ  ٱل ۡٛ ُٕ ۡ  زائدة ساكنة: بإثبات ياء وصالً  ٱل

18  ۡٓ ُٛ ُٓ  َوَُتَۡصُج ُٛ  ۥٓ َوَُتِۡصُج

بكسر السين؛ ووصاًل: بإتباع ميم الجمع 
ولو في اإلتباع ؛ واواً لفظية بخلٍف عنو

، لمد بمقدار حركتين أو أربع حركاتا
 ثالثة أوجو: اللفظة فيصبح في

 عدـ إتباع ميم الجمع وىو المقدـ. -1
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -2

 .بمقدار حركتين
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -3

 .بمقدار أربع حركات
ِْۡبَخ  18 ُٕ َ ِّْۡبَخ  َول ُٕ َ  بتشديد الالـ َول
22  ُٓ ۡقَْ

َ
ٓ أ ِ ّ َ  رَّ ِ ّ ُٓ  رَّ ۡقَْ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

24  ِٖ ِديَ ۡٛ ۦ َح ِٖ ِديَ ۡٛ  زائدة ساكنة: بإثبات ياء وصالً  َح
ة 33 َٛ ُزَْ

ُ
زۡ  أ

ُ
ةأ َٛ  بإسكاف الكاؼ َْ

رٞ  34 َٕ رٞ  َث ُٕ  بضم الثاء والميم ُث
34  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو

َٗة   34
َ
َٗة خ

َ
ٓ  ۬  خ َٗة

َ
ثبات األلف، فتمد وصاًل على مطلقًا: بإ خ

 المنفصل، أي بالقصر والتوسط
35  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو

ة 36 َٛ ۡ٘ ِ ة ّٔ َٕ ُٛ ۡ٘ ِ مفتوحة بعدىا؛ ميماً  ةاديز ، مع ضم الهاءب ّٔ
 (التثنيةب)

37  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو
َظدّٗ  38

َ
ٓ أ َ  اثَِرّ ِ َظدّٗ  ثَِرّ ِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة اأ

 زائدة ساكنة: بإثبات ياء وصالً  إِن دََرِنۦ إِن دََرنِ  39
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َٗة   39
َ
َٗة خ

َ
ٓ  ۬  خ َٗة

َ
مطلقًا: بإثبات األلف، فتمد وصاًل على  خ

 المنفصل، أي بالقصر والتوسط
ن 40

َ
ٓ أ ن َرّ ِ

َ
َ أ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َرّ ِ

ۦيُ  ۡؤتَِيِ يُ  40  زائدة ساكنة: بإثبات ياء وصالً  ۡؤتَِيِ
رِهِۦ 42 َٕ رِهِۦ ثَِس ُٕ  بضم الثاء والميم ثُِس
 بإسكاف الهاء َوۡهَ  َوِهَ  42
42  ٓ َظدّٗ  ثَِرّ ِ

َ
َ  اأ َظدّٗ  ثَِرّ ِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة اأ

جّٗ  44 ٌۡ جّٗ  ةُخ ٌُ  بضم القاؼ ةُخ
 وفتح الباء ،بكسر القاؼ َلّٗ جَ ًِ  ُرُجَلّٗ  55
ُزوّٗ  56 زُ  اُٚ  بهمز الواو اؤّٗ ُٚ

59  ُِ ِْ ۡٛ َٕ ِ ُٓ  ِٛٓل ِٛ ُِ
َْ ۡٛ ُٕ ِ  ۥل

؛ الثانية وفتح الالـ األولى، بضم الميم
ووصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 

 بخلٍف عنو
رََءيَۡخ  63

َ
َر۬ أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية يَۡخ أ

نصَ  63
َ
ةٓ أ َٔ َٰ َو ُٙ ى نصَ  ِ٘ي

َ
ةٓ أ َٔ َٰ َو  بكسر الهاء ِ٘يِٙ ى

 نةزائدة ساك: بإثبات ياء وصالً  ۚۦٓ َجۡجلِ  َجۡجِل   64
66  ِٖ َٕ ِ ِٖ  ُتَكّْ َٕ ِ  زائدة ساكنة: بإثبات ياء وصالً  ۦُتَكّْ
67  َ َِ َِ  اَضَۡبّٗ َٔ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة اَضَۡبّٗ َٔ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِن َشَذِضُدِنَ  َشَذِضُدِنٓ إِن 69
َِ  َٔ تَۡس  70

 بفتح الالـ، وتشديد النوف َِّ َْ  َٔ تَۡس  ْۡ
َ َضَۡبّٗ  72 َِ َِ َضَۡبّٗ  أَ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة أَ
َِيَۢة َزكِيََّۢة 74 ََٰ  بألف بعد الزاي، وتخفيف الياء َز
 بضم الكاؼ ارّٗ ُّٗسُ  اُّٗۡسرّٗ  74
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َ َضَۡبّٗ  75 َِ َِ َضَۡبّٗ  أَ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة أَ
ّنِ  76 ُ ِن  لَّ ُ  نوفبتخفيف ال لَّ
 بإدغاـ الذاؿ في التاء تَلََّخذتَّ  تَلََّخۡذَت  77
ة 81 َٕ ُٛ َ ةدِّ ُحجَ  ُحۡجِدل َٕ ُٛ َ  وتشديد الداؿ ،بفتح الباء ل

ۡتَجفَ  85
َ
 وتشديد التاء بدؿ القطع، بهمزة وصل وَٱتََّجفَ  وَد

 مع فتحها
 بضم الكاؼ ارّٗ ُّٗسُ  اُّٗۡسرّٗ  87
 بضم الهمزة دوف تنوين آءُ َصزَ  آءً َصزَ  88

ۡتَجفَ  89
َ
َّٓ خ َّٓ ٱتَّ  ُث بهمزة وصل بدؿ القطع، وتشديد التاء  َجفَ ُث

 مع فتحها

ۡتَجفَ  92
َ
َّٓ خ َّٓ ٱتََّجفَ  ُث بهمزة وصل بدؿ القطع، وتشديد التاء  ُث

 مع فتحها
93  ِٖ يۡ دَّ ِٖ ٱلصُّ  ٱلصَّ يۡ  بضم السين دَّ
ُصَٜج  94

ۡ
ُصٜجَ يَأ

ۡ
أ َٔ َٔ يَةُصَٜج  َو  )فيهما(بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُصٜجَ ةَو

 بضم السين اّدّٗ شُ  اَشّدّٗ  94

98  ۡۖ َٓء ة؛ وال همز ال وحذؼبتنوين الفتح للكاؼ،  ۖۡ َدَكًّ  َدَكَّ
 يخفى مد العوض وقفاً 

 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ُدوِنَ  ُدوِنٓ  102
102  ٓ ة ۚٓ إِجَّ ۡوحِلَةَٓء

َ
ۚٓ  أ ۡوحِلَةَٓء

َ
ٓ ٝاأ ة  بتسهيل الهمزة الثانية جَّ

 بكسر السين ُجٜنَ َُيۡصِ  َُيَۡصُجٜنَ  104
زُ  106 زُ  اوّٗ ُٚ  بهمز الواو اؤّٗ ُٚ
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 سورة مريم(  19) 
 

2  ٓ ٓ  َزَكرِيَّة بزيادة ىمزة مفتوحة بعد األلف؛ وال  ءَ َزَكرِيَّة
 يخفى المد المتصل

ٓ  إِذۡ  ٢َزَكرِيَّةٓ  2  بتسهيل الهمزة الثانية ذۡ ٝا ٢ ءَ َزَكرِيَّة

7  ٓ ََٰزَكرِيَّة ََٰزَكرِيَّةٓءُ  َ  وال ة بعد األلف؛ ضمومبزيادة ىمزة م َ 
 يخفى المد المتصل

ََٰزَكرِيَّةٓ إَِّٗة 7  َ 
ََٰزَكرِيَّةُٓء ٝا  َّٗة  َ 

ََٰزَكرِيَّةُٓء وَِّٗة  َ 
وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو إبدالها 

 واواً مكسورة

 بضم العين ةذِّيّٗ قُ  ةِقذِّيّٗ  8
10  ٓ َ  ٱۡصَكِ َّلِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ٱۡصَكِ َّلِ
18  ٓ ُقٜذُ إِّنِ

َ
َ إِ   أ ُقٜذُ  ّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

َت  19 َٚ َت حِلَ  َِأَ َٛ  ۬  
َت  َٚ  َِأَ

، ؿ الهمزة ياءً ابدوجهاف/ األوؿ: بإ
 الثاني: بالهمز )كحفص(

ِ  ةنَۡصيّٗ  23  بكسر النوف ةۡصيّٗ ن
َ  تَُسٌَِٰۡػ  25 َٰ ت  وتشديد السينوالقاؼ، بفتح التاء  ۡػ ٌَ سَّ

ِ  ةَٗبِّيّٗ  30  ة ّٔٗـ يٓ َٗب
، وزيادة ىمزة ع إسكانهام بتخفيف الياء

بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال  مفتوحة
 يخفى المد المتصل في الياء

َل  34 ٜۡ ُل  ًَ ٜۡ  بضم الالـ ًَ
نَّ  ِإَونَّ  36

َ
 بفتح الهمزة َوأ

 ة ّٔٗـ يٓ َّٗبِ  ةَّٗبِّيّٗ  41
، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء

بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال  مفتوحة
 لمتصل في الياءيخفى المد ا

َخةُف  45
َ
ٓ أ َخةُف  إِّنِ

َ
َ أ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِّنِ

47   ٓ ۥ َرّ ِ ُٙ ۖۡ  إَِّٗ َ ۥ َرّ ِ ُٙ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِّٗ
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ِ  ةَٗبِّيّٗ  49  ة ّٔٗـ يٓ َٗب
، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء

بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال  مفتوحة
 الياء يخفى المد المتصل في

 بكسر الالـ ةطّٗ ُُمِْۡ  ةُُمَْۡطّٗ  51

 ة ّٔٗـ يٓ َّٗبِ  ةَّٗبِّيّٗ  51
، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء

بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال  مفتوحة
 يخفى المد المتصل في الياء

ِ  ةَٗبِّيّٗ  53  ة ّٔٗـ يٓ َٗب
، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء

فظة(، وال بعدىا؛ أي )بهمز الل مفتوحة
 يخفى المد المتصل في الياء

 ة ّٔٗـ يٓ َّٗبِ  ةَّٗبِّيّٗ  54
، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء

بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال  مفتوحة
 يخفى المد المتصل في الياء

 ة ّٔٗـ يٓ َّٗبِ  ةَّٗبِّيّٗ  56
، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء

، وال بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة( مفتوحة
 يخفى المد المتصل في الياء

 َٖ  ۧـ ِٔـٱجلَّبِيٓ  َٖ  ۧٱجلَّجِّيِ  58

، وزيادة مع إسكانهابتخفيف الياء األولى 
ىمزة مكسورة بعدىا؛ أي )بهمز 

في  المد المتصل اللفظة(، وال يخفى
الياء األولى، والبدؿ وصالً في الياء 

 الثانية

ءَِذا 66
َ
َٰ  أ

َ
ة مع إدخاؿ ألف بتسهيل الهمزة الثاني َذا۬۬  أ

 بين الهمزتين
 بضم الجيم ةسِّيّٗ صُ  ةِصسِّيّٗ  68
 بضم العين ةذِّيّٗ قُ  ةِقذِّيّٗ  69
 بضم الصاد ةِّْيّٗ ُض  ةِضِّْيّٗ  70
 بضم الجيم ةسِّيّٗ صُ  ةِصسِّيّٗ  72
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مها في التي ادغإؿ الهمزة ياء و ابدبإ ةَورِّيّٗ  ةَورِۡءيّٗ  74
 بعدىا فتصبح ياًء مشددة مفتوحة

وََرءَ  77
َ
وََر۬ يَۡخ أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية يَۡخ أ

؛ وإدغاـ التنوين الذي بالياء بدؿ التاء َسةدُ يَ  دََسةدُ  90
 قبلها فيها جلي

 
 سورة طو(  20) 

 

10 
ٓ َءانَۡصُخ   ٓ  إِّنِ ََّّكّ ِ

 َءاتِيُسٓ
 َ َ  َءانَۡصُخ   إِّنِ ََّّكّ ِ

 ُٓ  ۥَءاتِيُس

 ؛ وأيضاً (فيهما) وصاًل: بفتح ياء اإلضافة
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 

 بخلٍف عنو
12  ٓ   إِّنِ

َ
َ خ  لهمزة والياءبفتح ا ّنِ

12  ّٜٗ َٜ  ىُؼ  تنوينبالفتح دوف  ىُؼ

14 
َٗة
َ
ٓ خ َِ   ۬  إَِّٗ
 إِنَّ  ١٤َِّلِۡكرِٓي 

 َ َِ َٗة إَِّٗ
َ
  ۬  خ
 إِنَّ  ١٤ َِّلِۡكرِيَ 

 (فيهما) وصاًل: بفتح ياء اإلضافة

ة 18 َٛ ة َوَِّل  َوَِّلَ ذِي َٛ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة ذِي
ۡ َِلٓ  26 ۡ َِلَ  َويَِّسِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َويَِّسِ
39  ٓ َِ َ  ذۡ إِ  ٣٩َخۡي َِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ذۡ إِ  ٣٩َخۡي
ۡت  ٤١جِلَۡىِِس  41 َٚ ۡت  ٤١ جِلَۡىِِسَ  ٱۡذ َٚ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ٱۡذ
رِي  42

َۡ ٓ  ٤٢ذِ َجة َٚ رِ  ٱۡذ
َۡ َجةٓ  ٤٢ يَ ذِ َٚ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ٱۡذ

دّٗ  53 ۡٛ  وألف بعدىاوفتح الهاء  ،بكسر الميم ادّٗ َهَٰ ِٔ  اَم
58  ّٜٗ  بكسر السين ىّٜٗ شِ  ىُش

ُٓ  وَُحۡصِعَذُسٓ 61 وصاًل: بإتباع ميم ؛ و بفتح الياء والحاء ۥوََحۡصَعَذُس
 الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو

ٜٓاْ إِنۡ  63 ُ ٜٓاْ إِنَّ  ًَةل ُ  بفتح النوف مع التشديد ًَةل
ۡه  69 ٌَ  وتشديد القاؼ ؛بفتح الالـ ۡه ٌَّ دََْ  دَْۡ
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71  ۡٓ ُ٘ذ َٔ ُٓ ۬۬ ءَ  َءا ُ٘ذ َٔ  ۥا
بتسهيل الهمزة و  ،ىمزة استفهاـ بزيادة
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً ؛ و الثانية

 لفظية بخلٍف عنو

دِِٙۦ 75
ۡ
دِِٙۦ يَأ

ۡ
 ۬  يَأ

دِِٙ 
ۡ
 يَأ

، بالصلة " كحفص"/ األوؿ: وجهاف
 كسر الهاء دوف صلةوالثاني:  

ۡسِ  77
َ
ۡن أ

َ
نِ  أ

َ
 ٱۡسِ  أ

 بدؿ القطع في )أسر(، بهمزة وصل
 ؛تخلصاً من التقاء الساكنيننوف الوكسر 

وال يخفى كسر ىمزة الوصل عند 
 ، ومطلقاً بترقيق الراءاالبتداء بها

93   ِٖ ۖۦۡ  دَتَّجَِك ِٖ  زائدة ساكنة: بإثبات ياء وصالً  دَتَّجَِك
ِسٓ  َوََل  94

ۡ
ۖۡ   ثَِرأ ِسَ

ۡ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َوََل ثَِرأ

112  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
119  ٍَ َّٗ

َ
ٍَ ِإَو َوخ  بكسر الهمزة َّٗ

ۡخَمَٰ  125
َ
ٓ أ َِ دَ َ  َظَِشۡ َِ دَ ۡخَمَٰ  َظَِشۡ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ
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 سورة األنبياء(  21) 
 

 ّ ِ ِ رَّ ًُ  ًَةَل َرّ ِ  4
ضم القاؼ، وحذؼ األلف، وإسكاف ب

الالـ؛ )على األمر(؛ وال يخفى إدغاـ 
 الالـ في الراء

4  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو

ِيٓ  7 وألف  ،وفتح الحاء بدؿ النوف، بالياء َٜيَٰٓ يُ  ُّٜٗ
 بدؿ الياء بعدىا

24  َ َِ َّٔ  َِ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة َّٔ

وألف  ،وفتح الحاء دؿ النوف،ب بالياء يَُٜيَٰٓ  ُِٜٗيٓ  25
 بدؿ الياء بعدىا

29  ٞ َٰٙ ٓ إَِل َ  إِّنِ ٞ  إِّنِ َٰٙ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِل
33  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ُزوّٗ  36 زُ  اُٚ  بهمز الواو اؤّٗ ُٚ
زِئَ  41 ۡٛ ِد ٱۡشُذ ٌَ دُ  َوَّ ٌَ زِئَ  َوَّ ۡٛ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡشُذ
ََعٓءَ  45 ََعَٓء  إَِذا ٱلُّ  بتسهيل الهمزة الثانية َذاٝاٱلُّ
ةَل  47 ٌَ ةُل  ِٔۡس ٌَ  بضم الالـ ِٔۡس

َٗخ  62
َ
مع إدخاؿ ألف  بتسهيل الهمزة الثانية َٗخ ٝاَٰء َءأ

 بين الهمزتين
حّٗ  73 َّٕ ِ ن

َ
  أ

َ
حّٗ ۫ىأ  بتسهيل الهمزة الثانية َّٕ

َُ٘سٓ 80 ُٓ  تِلُۡعِط َُ٘س بإتباع ميم وصاًل: بالياء بدؿ التاء؛ و  ۥحِلُۡعِط
 الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو

89  ٓ ٓ  َوَزَكرِيَّة بزيادة ىمزة مفتوحة بعد األلف؛ وال  ءَ َوَزَكرِيَّة
 يخفى المد المتصل

ٓ  َوَزَكرِيَّةٓ إِذۡ  89  بتسهيل الهمزة الثانية ذۡ ٝا ءَ َوَزَكرِيَّة
94  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو
ُصٜجُ  96

ۡ
أ َٔ ُصُٜج َو

ۡ
َٔ ُصُٜج ةيَ  يَأ  )فيهما(بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُصٜجُ ةَو
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حّٗ  99 َٛ ِ ُؤََلٓءِ َءال حّٗ يَ ُؤََلٓءِ َهَٰٓ  َهَٰٓ َٛ ِ  الثانية ياء مفتوحة الهمزة بإبداؿ ةل
ُذِت   104 ُُ ُِ  لِْۡ  وألف بعدىابكسر الكاؼ، وفتح التاء  ِت  َتَٰ لِْۡ

َِ َرّبِ  112 َٰ  ًُِ رَّّبِ  َق
بضم القاؼ، وحذؼ األلف، وإسكاف 

األمر(؛ وال يخفى إدغاـ الالـ؛ )على 
 الالـ في الراء

 
 سورة الحج(  22) 

 

 ۬  ََلَٰٓ ٝانََشةُٓء  نََشةُٓء إََِلَٰٓ  5
 ََّلَٰٓ وِ نََشةُٓء 

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو إبدالها 
 واواً مكسورة

17   َِٰ َٰجِ  يَ  َِٔوٱّصَّ  بحذؼ الهمزة يَ ـ َوٱّصَّ
آءً  25 َٜ آءٌ  َش َٜ  وين الفتحبدؿ تن بتنوين الضم َش
َٜ ذَ  30 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ
31  ُٙ ُٙ ؽَّ َذَذخَ  َذَذۡخَؽُى  وتشديد الطاء ،بفتح الخاء ُى

بكسر الداؿ، وفتح الفاء، وزيادة ألف  فُ ٰـَ وَ دِ  َدۡذفُ  40
 بعدىا

ۡخ  40 َٔ ّدِ ُٛ َّ ۡخ  ل َٔ ِد ُٛ َّ  بتخفيف الداؿ ل

44  ۡۖ ۡٓ ُٛ َخۡذُت
َ
َخذتُّ  أ

َ
ۖۥۡ أ ُٓ وصاًل: بإتباع و ؛ بإدغاـ الذاؿ في التاء ُٛ

 ميم الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو
 بإسكاف الهاء َذّۡهَ  ۬  َوۡهَ  وَِّهَ  ۬  َوِهَ  45
 بإسكاف الهاء َوۡهَ  َوِهَ  48
ة 48 َٛ َخۡذُت

َ
َخذتُّ  أ

َ
ةأ  بإدغاـ الذاؿ في التاء َٛ

 ء  َِٗبٓ  َِٗبّ   52

، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء
ي )بهمز بعدىا؛ أمنونة ة كسور م

اللفظة(، وال يخفى المد المتصل في 
 الياء

58  َ َٜ ل ُٛ  َ َٜ ل  بإسكاف الهاء ٛۡ
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ۡدَخَلّٗ  59  بفتح الميم ۡدَخَلّٗ َّٔ  ُّٔ
 بدؿ الياء بالتاء ۡدُقٜنَ دَ  يَۡدُقٜنَ  62
64  َ َٜ ل ُٛ  َ َٜ ل  بإسكاف الهاء ٛۡ

ن 65
َ
ةَٓء أ َٕ ن ٱلصَّ

َ
ة أ َٕ ن ٱلصَّ

َ
ةٓ أ َٕ ع القصر وىو بإسقاط الهمزة األولى م ٱلصَّ

 المقدـ أو التوسط
66  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
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 سورة المؤمنون(  23) 
 

َ٘ةٓءَ  20 َ٘ةٓءَ شِ  َشۡح ؛ وال يخفى أّف الياء تصبح بكسر السين ح
 مدية

ُّۡصٌِيُسٓ 21 َّ  ن ُٓ ن بفتح النوف؛ ووصاًل: بإتباع ميم الجمع  ۥۡصٌِيُس
 واواً لفظية بخلٍف عنو

ۡمُرَٗةَصةَٓء  27
َ
ۡمُرَٗة أ

َ
  َصة أ

ۡمُرَٗة
َ
 َصةٓ أ

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر وىو 
 المقدـ أو التوسط

27   
 التنوين بالكسر دوف ِٖٔ ُُكِّ  ِٖٔ ُُكّ

32  ْ ِن ٱۡخُجُدوا
َ
ْ  أ ُن ٱۡخُجُدوا

َ
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم أ

حّٗ  44 َّٔ
ُ
حّٗ ٝاَصةَٓء  َصةَٓء أ  بتسهيل الهمزة الثانية َّٔ

ة   50 َٜ ة   َرۡب َٜ  بضم الراء ُرۡب
52  ِ ِ  ۦٓ ِإَونَّ َهَِٰذه نَّ َهَِٰذه

َ
 بفتح الهمزة ۦٓ َوأ

َُيَۡصُجٜنَ  55
َ
َُيۡصِ  خ

َ
 بكسر السين ُجٜنَ خ

ُضُرونَ  67 ۡٛ ِضُرونَ  َت ۡٛ  وكسر الجيم ،بضم التاء ُت
72  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
78  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو
79  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو
80  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو

ءَِذا 82
َ
َٰ  أ

َ
مع إدخاؿ ألف  بتسهيل الهمزة الثانية َذا۬۬  أ

 بين الهمزتين

ءَِّٗة 82
َ
)أي بحذؼ ىمزة  بهمزة واحدة مكسورة إَِّٗة أ

 (-على اإلخبار- االستفهاـ
ُرونَ  85 ََّ َ دََذ ُرونَ دَذَّ۬  بتشديد الذاؿ ََّ
88  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
92  ِٓ ِ َْٰ ُٓ  َع ِ َْٰ  بضم الميم َع
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99  ُٓ ُٚ َظَد
َ
ُٓ  َصةَٓء أ ُٚ َظَد

َ
 ۬  َصة أ

 ُٓ ُٚ َظَد
َ
 َصةٓ أ

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر وىو 
 المقدـ أو التوسط

100  ُِ َٕ ۡخ
َ
ٓ أ َ  ََّكّ ِ ُِ  ََّكّ ِ َٕ ۡخ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

110  ۡٓ ُٚ ٜ ُٕ َۡذُت َذتُّ  وَٱَّتَّ ٜوَٱَّتَّ ۥُٕ ُٓ وصاًل: بإتباع بإدغاـ الذاؿ في التاء؛ و  ُٚ
 ميم الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو

 بضم السين ۡخرِيًّةشُ  ِشۡخرِيًّة 110
 

 سورة النور(  24) 
 

ُرونَ  1 ََّ ُرونَ  دََذ ََّ  بتشديد الذاؿ دَذَّ

6  ٓ َدآُء إَِلَّ َٛ َدآُء  ُش َٛ  ۬  َلَّ ٝاُش
َدآُء  َٛ  َلَّ وِ ُش

الثانية، أو إبدالها  وجهاف: بتسهيل الهمزة
 واواً مكسورة

ۡربَفُ  6
َ
ۡربَفَ  أ

َ
 العين بفتح أ

نَّ  7
َ
ن أ

َ
ها في الالـ التي وإدغام ؛بإسكاف النوف أ

 جلي بعدىا
ََ٘خ  7 َُ٘خ َّّ  َّۡك  بضم التاء ۡك
َِٕصحَ  9 َِٕصحُ  َوٱَّۡذَٰ  بضم التاء َوٱَّۡذَٰ
نَّ  9

َ
نۡ  أ

َ
 بإسكاف النوف أ

 بكسر الضاد َت َمغِ  َمَغَت  9
9  ِ ُ  ٱَّللَّ  بضم الهاء ٱَّللَّ

 بكسر السين ُجٜهُ ََل َُتۡصِ  ََل َُتَۡصُجٜهُ  11
ۥ 15 ُٙ ۥَوَُتۡصِ  َوَُتَۡصُجَٜٗ ُٙ  بكسر السين ُجَٜٗ
15  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
َٰتِ  21  ؛ وال تخفى القلقلةالطاء بإسكاف َنَٰتِ ُخؽۡ  (ٔكةً ) ُخُؽَن

ٓۡ  ُبُيٜدًة   27 ُٓ  بُِيٜدًة   ُبُيٜدُِس وصاًل: بإتباع ميم (؛ و امفيه)بكسر الباء  ۥبُِيٜدُِس
 الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو
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ُرونَ دَذَ  27 ُرونَ دَذَّ  ََّ  بتشديد الذاؿ ََّ
 الباءبكسر  بُِيٜدًة ُبُيٜدًة 29

ٓ  ٱۡۡلَِنةٓءِ إِنۡ  33  ۬  إِنۡ  ۬۬ ٱۡۡلَِنة
 إِنۡ  ۬۬ ٱۡۡلَِنة

وىو  مدمع الالهمزة األولى  بتسهيل
 القصرالمقدـ أو 

َجّيَِجَٰخ   34 َجيََّجَٰخ   ُّٔ  فتح الياءب ُّٔ
 بكسر الباء بُِيٍٜت  ُبُيٍٜت  36
39  ُٙ ُٙ  َُيَۡصُج  بكسر السين َُيِۡصُج

ۚٓ إِنَّ  45 ۚٓ  يََشةُٓء  ۬  نَّ ٝايََشةُٓء
 ٓۚ  نَّ وِ يََشةُٓء

 إبدالها أو الثانية، الهمزة بتسهيل: وجهاف
 مكسورة واواً 

َجّيَِجَٰخ    46 َجيََّجَٰخ    ُّٔ  فتح الياءب ُّٔ

 يََشةُٓء إََِلَٰ  46
 ۬  ََلَٰ ٝايََشةُٓء 
 ََّلَٰ وِ يََشةُٓء 

 إبدالها أو الثانية، الهمزة بتسهيل: وجهاف
 مكسورة واواً 

52  ِٙ ٌۡ  بكسر القاؼ ِٙ َوَيذٌَِّ  َوَيذَّ
 بكسر السين َبَّ َُتۡصِ  َُتَۡصَبَّ  57

61 
  ۡٓ  ُبُيٜتِ  ُبُيٜدُِس
ۥٓ ُيٜدِسُ بِ  ةُبُيٜدّٗ ۬  )الثمانية(  ةبُِيٜدّٗ ۬   ُيٜتِ بِ  ۬  ُٓ

وصاًل: بإتباع و  (؛في الجميع)بكسر الباء 
ولو ميم الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو؛ 

في اإلتباع المد بمقدار حركتين أو أربع 
 ، فيصبح في اللفظة ثالثة أوجو:حركات

 عدـ إتباع ميم الجمع وىو المقدـ. -1
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -2

 .حركتينبمقدار 
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -3

 .بمقدار أربع حركات
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 سورة الفرقان(  25) 
 

 بإسكاف الهاء َذّۡهَ  وَِّهَ  5
ۡصُعًٜرا  8 رۡ  ٨َّٔ ـُ ۡصُعَٜرا   ٱٗ رۡ  ٨ۀَّ ـُ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱٗ

17  ۡٓ ُٚ ُٓ  َُيُِۡشُ ُٚ تباع ميم وصاًل: بإ؛ و بالنوف بدؿ الياء ۥََنُِۡشُ
 الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو

17  ۡٓ ُٗذ
َ
ُٓ ٝاَٰء َءأ  ۥٓ ُٗذ

بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف 
وصاًل: بإتباع ميم الجمع و  ؛بين الهمزتين

ولو في اإلتباع واواً لفظية بخلٍف عنو؛ 
، المد بمقدار حركتين أو أربع حركات

 فيصبح في اللفظة ثالثة أوجو:
 لجمع وىو المقدـ.عدـ إتباع ميم ا -1
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -2

 .بمقدار حركتين
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -3

 .بمقدار أربع حركات
مۡ  17

َ
ُؤََلٓءِ أ ُؤََلٓءِ  َهَٰٓ  بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة ٓۡ حَ َهَٰٓ

َ  تَۡصَذِؽيُكٜنَ  19  ولىبدؿ التاء األ بالياء ۡصَذِؽيُكٜنَ ي
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يُ  25 ٌَّ يُ  تََش ٌَّ  بتشديد الشين تَشَّ
َۡذُت  27 َذ ٱَّتَّ  بإدغاـ الذاؿ في التاء تُّ ٱَّتَّ
ِم  30 ٜۡ ِمَ  ًَ ٜۡ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ًَ

 ء  َِٗبٓ  َِٗبّ   31

، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء
بعدىا؛ أي )بهمز منونة ة كسور م

صل في اللفظة(، وال يخفى المد المت
 الياء

َٜداْ  38 ُٕ ۡضَدََٰت َوَث
َ
ٜدّٗ  َوأ ُٕ ۡضَدََٰت وَ ا َوَث

َ
؛ واإلدغاـ جليوصاًل: بتنوين الفتح،  أ

 وقفاً: بإبداؿ التنوين ألفاً 
40  ۡٓ وََْ

َ
ٜۡءِ  أ ٜۡءِ   ٱلصَّ ٓۡ حَ ٱلصَّ  بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة َىَْ

ُزًوا 41 زُ  ُٚ  بهمز الواو اؤً ُٚ
رََءيَۡخ  43

َ
َر۬ أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية َخ يۡ أ

 بكسر السين ُت َُتۡصِ  َُتَۡصُت  44
47  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
48  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ُ  بُِۡشَ ا 48  الشينالنوف بدؿ الباء، مع ضم ب اُِشَ  ن
53  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
54  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

ن 57
َ
 َشةَٓء أ

 
َ
  نَشة أ

ن
َ
 َشةٓ أ

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر وىو 
 المقدـ أو التوسط

62  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
67  ْ وا َُتُ ٌۡ ٓۡ َح َ ٓۡ حُ  َول َ َِتُ َول ٌۡ ْ  كسر التاءبضم الياء، و  وا
 صلة دوفبكسر الهاء  ذِيِٙ  ذِيِٙۦ 69
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 سورة الشعراء(  26) 
 

ةٓءِ َءايَحّٗ  4 َٕ ةٓءِ  ٱلصَّ َٕ  بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة حّٗ ةيَ يَ ٱلصَّ
9  َ َٜ ل ُٛ  َ َٜ ل  بإسكاف الهاء ٛۡ

َخةُف  12
َ
ٓ أ َ  إِّنِ َخةُف  إِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

َۡذَت  29 َذتَّ  ٱَّتَّ  بإدغاـ الذاؿ في التاء ٱَّتَّ
36  ۡٙ رِۡص

َ
رِۡصِٙ  أ

َ
 صلة دوفبكسر الهاء  أ

41  َّٖ ِ ن
َ
َٰ  أ

َ
مع إدخاؿ ألف  نيةبتسهيل الهمزة الثا َّٖ ۫ى أ

 بين الهمزتين
ُه  45 ٌَ  وتشديد القاؼ ،بفتح الالـ ُه ٌَّ دََْ  دَْۡ

49  ۡٓ ُ٘ذ َٔ ۥ۬۬ ءَ  َءا ُٓ ُ٘ذ َٔ  ا
بتسهيل الهمزة و  ،ىمزة استفهاـ بزيادة
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً ؛ و الثانية

 لفظية بخلٍف عنو

ۡسِ  52
َ
ۡن أ

َ
نِ  أ

َ
 ٱۡسِ  أ

بهمزة وصل بدؿ القطع في )أسر(، 
وكسر النوف تخلصاً من التقاء الساكنين؛ 

وال يخفى كسر ىمزة الوصل عند 
 االبتداء بها، ومطلقاً بترقيق الراء

 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ثِكَِجةدِيَ  ثِكَِجةدِيٓ  52
 بحذؼ األلف َظِذُرونَ  َحَِٰذُرونَ  56
62  َ َِ َٔ  َِ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة َٔ
68  َ َٜ ل ُٛ  َ  ف الهاءبإسكا َٜ ٛۡ ل
69  َٓ ِي َٰٚ  إِثَۡر

َ
  َجَجأ

َ
َٓ ٝاَجَجأ ِي َٰٚ  بتسهيل الهمزة الثانية ثَۡر

وََرَءۡحُذٓ 75
َ
وََر۬ أ

َ
ۥأ ُٓ بتسهيل الهمزة الثانية؛ ووصاًل: بإتباع ميم  ۡحُذ

 الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو
77  ٓ َ  إَِلَّ َّلِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِلَّ َّلِ
َٜ ذَ  78  الهاءبإسكاف  َٜ ٛۡ ذَ  ُٛ
َٜ ذَ  80  بإسكاف الهاء َٜ ٛۡ ذَ  ُٛ
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ۥ 86 ُٙ ِبٓ إَِّٗ
َ
ِبَ  َِأ

َ
ۥ َِأ ُٙ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِّٗ

104  َ َٜ ل ُٛ  َ َٜ ل  بإسكاف الهاء ٛۡ

َٗة   إِنۡ  115
َ
َٗة خ

َ
ٓ  ۬  خ َٗة

َ
َٗة   ۬  خ

َ
 خ

مطلقًا: بإثبات األلف، فتمد وصاًل على 
المنفصل، أي بالقصر والتوسط؛ ولو 

 وىو حذفها كحفص وصاًل وجو آخر
118  َٖ ِٔ  َ َِ َّٔ  َٖ ِٔ  َِ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة َّٔ
122  َ َٜ ل ُٛ  َ َٜ ل  بإسكاف الهاء ٛۡ
َخةُف  135

َ
ٓ أ َ  إِّنِ َخةُف  إِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

140  َ َٜ ل ُٛ  َ َٜ ل  بإسكاف الهاء ٛۡ
 بكسر الباء ةُيٜدّٗ بِ  ةُبُيٜدّٗ  149
َٰرِِٚيَ  149  بحذؼ األلف وَرِِٚيَ  َف
159  َ َٜ ل ُٛ  َ َٜ ل  بإسكاف الهاء ٛۡ
175  َ َٜ ل ُٛ  َ َٜ ل  بإسكاف الهاء ٛۡ

حِ  َٔ ۡل  176 َُ حَ  َل  ۡي َُ بفتح الالـ دوف ىمزة بعدىا، وفتح التاء؛  ۡي
 وال يخفى أف ىمزة الوصل محذوفة

ٌُ  ثِٱٌِّۡۡصَؽةِس  182  بضم القاؼ ۡصَؽةِس ثِٱّۡ
 بإسكاف السين ةىّٗ َِصۡ  ةََِصىّٗ  187

187  َٕ َٕ  ةٓءِ إِنٱلصَّ ٓ ٱلصَّ   ۬  إِن ۬۬ ة
 َٕ  إِن ۬۬ ةٱلصَّ

وىو  مدمع الالهمزة األولى  بتسهيل
 المقدـ أو القصر

188  ُٓ ۡقَْ
َ
ٓ أ َ  َرّ ِ ُٓ  َرّ ِ ۡقَْ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

191  َ َٜ ل ُٛ  َ َٜ ل  بإسكاف الهاء ٛۡ
وََرَءيَۡخ  205

َ
وََر۬ أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية يَۡخ أ

ۡ َودَ  217 ّكَّ َٜ  ۡ ّكَّ َٜ  بالفاء بدؿ الواو األولى َذَذ
224  ُٓ ُٛ ُٓ جَ يَتۡ  يَتَّجُِك ُٛ  بإسكاف التاء، وفتح الباء ُك
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 سورة النمل(  27) 
 

ٓ َءانَۡصُخ  7 َ  إِّنِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َءانَۡصُخ  إِّنِ
ةب   7 َٛ ةبِ  بِِش َٛ  تنوينبالكسر دوف  بِِش

16  َ َٜ ل ُٛ  َ َٜ ل  بإسكاف الهاء ٛۡ
ة َِلَ ََلٓ  20 ة َِل  َٔ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة ََلٓ  َٔ
َر  22 َُ َٕ َر  َذ ُُ َٕ  بضم الكاؼ َذ
ُٜ٘نَ  َُّتُۡىَٜن   25 ُٜ٘نَ حُ  ُىَٜن  َُيۡ  ُتۡكِْ  )فيهما( بالياء بدؿ التاء ۡكِْ
28  ۡٙ ٌِّۡ

َ
ٌِِّۡٙ  وَد

َ
 صلة دوفبكسر الهاء  وَد

29  ٓ َُْؤاْ إِّنِ َٕ ۡ َُْؤاْ  ٱل َٕ ۡ ٓ ٝاٱل  ۬  ّنِ
َُْؤاْ  َٕ ۡ ٓ وِ ٱل  ّنِ

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو إبدالها 
 واواً مكسورة

ۡذُذِٜن  32
َ
َُْؤاْ أ َٕ ۡ َُْؤاْ  ٱل َٕ ۡ  بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة ۡذُذِٜن وَ ٱل

36  ِٖ وَٗ ِٕدُّ دُ
َ
ۦ خ ِٖ وَٗ ِٕدُّ دُ

َ
 زائدة ساكنة: بإثبات ياء وصالً  خ

38  ۡٓ يُُّس
َ
َُْؤاْ خ َٕ ۡ َٕ  ٱل ۡ ُٓ وَ َُْؤاْ ٱل  ۥيُُّس

؛ بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة
ووصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 

 بخلٍف عنو

َٗة   39
َ
َٗة خ

َ
ٓ  ۬  خ َٗة

َ
مطلقًا: بإثبات األلف، فتمد وصاًل على  خ

 المنفصل، أي بالقصر والتوسط

َٗة   40
َ
َٗة خ

َ
ٓ  ۬  خ َٗة

َ
مطلقًا: بإثبات األلف، فتمد وصاًل على  خ

 منفصل، أي بالقصر والتوسطال
ِنٓ حِلَ  40 َٜ ِنَ حِلَ  ۡجُْ َٜ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ۡجُْ

رُ  40 ُُ ۡش
َ
رُ  َءأ ُُ مع إدخاؿ ألف  بتسهيل الهمزة الثانية َٰءٝاۡش

 بين الهمزتين
45  ْ ِن ٱۡخُجُدوا

َ
نُ  أ

َ
ْ  أ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡخُجُدوا

49  ٍَ ِْ ۡٛ َْ مُ  َم  وفتح الالـ ،بضم الميم ٍَ ٛۡ
51  

َ
 بكسر الهمزة َّٗةإِ  َّٗةخ
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52  ۡٓ ُٛ ۥبِ  ُبُيُٜت ُٓ ُٛ وصاًل: بإتباع ميم الجمع ؛ و بكسر الباء ُيُٜت
 واواً لفظية بخلٍف عنو

55  ۡٓ َُّ٘س ِ ن
َ
َٰ  أ

َ
ۥـ۫ى أ ُٓ  َُّ٘س

مع إدخاؿ ألف  بتسهيل الهمزة الثانية
وصاًل: بإتباع ميم الجمع بين الهمزتين؛ و 

 وواواً لفظية بخلٍف عن
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ُ  يُِۡشُِكٜنَ  59  بالتاء بدؿ الياء ِۡشُِكٜنَ ت

60  
َ
ٞ ءِ أ َٰٙ َٰ  َل

َ
ٞ ۬۬ أ َٰٙ بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف  َل

 بين الهمزتين

61  
َ
ٞ ءِ أ َٰٙ َٰ  َل

َ
ٞ ۬۬ أ َٰٙ بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف  َل

 بين الهمزتين

62  
َ
ٞ ءِ أ َٰٙ َٰ  َل

َ
ٞ ۬۬ أ َٰٙ لف بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ أ َل

 بين الهمزتين
ُرونَ  62 ََّ ُرونَ  دََذ ََّ  بتشديد الذاؿ دَذَّ
ُ  بُِۡشَ ا 63  الشينالنوف بدؿ الباء، مع ضم ب اُِشَ  ن

63  
َ
ٞ ءِ أ َٰٙ َٰ  َل

َ
ٞ ۬۬ أ َٰٙ بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف  َل

 بين الهمزتين

64  
َ
ٞ ءِ أ َٰٙ َٰ  َل

َ
ٞ ۬۬ أ َٰٙ بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف  َل

 نبين الهمزتي

ءَِذا 67
َ
)أي بحذؼ ىمزة  بهمزة واحدة مكسورة إَِذا أ

 (-على اإلخبار- االستفهاـ

َّ٘ة 67 ِ ن
َ
َٰ  أ

َ
مع إدخاؿ ألف  بتسهيل الهمزة الثانية َّ٘ةـ۫ى أ

 بين الهمزتين
78  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ََعَٓء إَِذا 80 ََعَٓء  ٱلُّ  بتسهيل الهمزة الثانية َذاٝاٱلُّ
نَّ  82

َ
 بكسر الهمزة ٱجلَّةَس  إِنَّ  ةَس ٱجلَّ  أ

ٜۡهُ  87 دَ
َ
، وضم )مد بدؿ( بزيادة ألف بعد الهمزة ٜهُ دُ َءا خ

 وال يخفى أّف الواو تصبح مدية ؛التاء
ة 88 َٛ ةَُتۡصِ  َُتَۡصُج َٛ  بكسر السين ُج
 بإسكاف الهاء َوۡهَ  َوِهَ  88
 بالكسر دوف تنوين وََزعِ  وََزع   89
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 سورة القصص(  28) 
 

حّٗ  5 َّٕ ِ ن
َ
  أ

َ
حّٗ ۫ىأ  بتسهيل الهمزة الثانية َّٕ

ن 22
َ
ٓ أ َ  َرّ ِ ن َرّ ِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

27 
رِيُد  

ُ
ٓ أ   إِّنِ

َ  َشَذِضُدِنٓ إِن رِيُد   إِّنِ
ُ
 )فيهما( وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِن َشَذِضُدِنَ  أ

29 
ٓ َءانَۡصُخ     إِّنِ
ٓ َءاتِيُسٓ  ََّّكّ ِ

َ ءَ    انَۡصُخ  إِّنِ
 ُٓ َ َءاتِيُس  ۥََّّكّ ِ

؛ وأيضاً )فيهما( وصاًل: بفتح ياء اإلضافة
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 

 بخلٍف عنو
 بكسر الجيم ۡذَوة  صِ  َصۡذَوة   29
َٗة 30

َ
ٓ خ َ  إِّنِ َٗة إِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة خ

ِت   32 ۡٚ ِت   ٱلرَّ َٚ  اءهبفتح ال ٱلرَّ
34  َ َِ َٔ  َِ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة َٔ

 ارِدّٗ٘  ارِۡدءّٗ  34
 ل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهابنق

وىو الداؿ، مع حذؼ الهمزة؛ وال يخفى 
 مد العوض وقفاً 

34   ٓ َِ ًُ ًۡ  يَُطّدِ ٓ  يَُطّدِ  بإسكاف القاؼ؛ وال تخفى القلقلة َِ
َخةُف  34

َ
ٓ أ َخةُف  إِّنِ

َ
َ أ  اإلضافةوصاًل: بفتح ياء  إِّنِ

37  ُٓ ۡقَْ
َ
ٓ أ َ  َرّ ِ ُٓ  َرّ ِ ۡقَْ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

38  ٓ ِْفُ ََّّكّ ِ ؼَّ
َ
َ  أ ِْفُ ََّّكّ ِ ؼَّ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

 وكسر الجيم ،بفتح الياء ُكٜنَ رۡصِ يَ  يُرَۡصُكٜنَ  39
حّٗ  41 َّٕ ِ ن

َ
  أ

َ
حّٗ ۫ىأ  بتسهيل الهمزة الثانية َّٕ

بفتح السين، وزيادة ألفاً بعدىا، وكسر  َرانِ عِ َسَٰ  ِشۡعَرانِ  48
 الحاء

56  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
 بالتاء بدؿ الياء َُتَۡبَٰٓ  َُيَۡبَٰٓ  57
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َٜ ذَ  61 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ

61  َٜ ُٚ  َّٓ َٜ  :وضَلً  ُث ۡٚ  َّٓ   ُث
َٜ  :اثذداءً  ُٚ 

 وصاًل: بإسكاف الهاء، ابتداًء: بالضم

70  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  سكاف الهاءبإ َو

71  ۡٓ رََءۡحُذ
َ
َر۬ أ

َ
ُٓ أ  ۥٓ ۡحُذ

وصاًل: بإتباع ميم و  ؛بتسهيل الهمزة الثانية
ولو في الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو؛ 

اإلتباع المد بمقدار حركتين أو أربع 
 ، فيصبح في اللفظة ثالثة أوجو:حركات

 عدـ إتباع ميم الجمع وىو المقدـ. -1
مع المد إتباع ميم الجمع واواً لفظية  -2

 .بمقدار حركتين
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -3

 .بمقدار أربع حركات

72  ۡٓ رََءۡحُذ
َ
َر۬ أ

َ
ُٓ أ  ۥٓ ۡحُذ

وصاًل: بإتباع ميم و  ؛بتسهيل الهمزة الثانية
ولو في الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو؛ 

اإلتباع المد بمقدار حركتين أو أربع 
 جو:، فيصبح في اللفظة ثالثة أو حركات

 عدـ إتباع ميم الجمع وىو المقدـ. -1
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -2

 .بمقدار حركتين
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -3

 .بمقدار أربع حركات
78  ۡٓ َ َول

َ
ٓۡ  ِقِ٘دَيۚٓ  ِقِ٘دٓي  أ َ َول

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

 ينبضم الخاء، وكسر الس َه صِ خَُ  َخََصَه  82
85  ُٓ ۡقَْ

َ
ٓ أ ِ ّ َ  رَّ ِ ّ ُٓ  رَّ ۡقَْ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ
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 سورة العنكبوت(  29) 
 

5  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

َۡذدُٓ 25 َذتُّ  ٱَّتَّ ۥٱَّتَّ وصاًل: بإتباع بإدغاـ الذاؿ في التاء؛ و  ُٓ
 ميم الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو

ةَ  25 َٜدَّ ةَ   َّٔ َٜدَّ  الفتح، واإلقالب جليبتنوين  َّٔ

25  ۡٓ ُٓ  ثَۡحُِ٘س َُ٘س ؛ ووصاًل: بإتباع ميم الجمع بفتح النوف ۥثَۡح
 واواً لفظية بخلٍف عنو

26   ٓ ۥ َرّ ِ ُٙ ۖۡ  إَِّٗ َ ۥ َرّ ِ ُٙ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِّٗ

َّٜةَ  27 ٜٓ  ٱجلُُّج  ةَ ءَ ٱجلُُّج
مع إسكانها، وزيادة ىمزة  واوبتخفيف ال

بهمز اللفظة(، وال مفتوحة بعدىا؛ أي )
 لواويخفى المد المتصل في ا

29  ۡٓ َُّ٘س ِ ن
َ
َٰ  أ

َ
ُٓ ـ۫ى أ  ۥَُّ٘س

بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف 
وصاًل: بإتباع ميم الجمع ؛ و بين الهمزتين

 واواً لفظية بخلٍف عنو
ءَ  33  باإلشماـ ٓيءَ ِشـؒ ِسٓ

َٜداْ َوًَد 38 ُٕ ٜدّٗ  َوَث ُٕ فتح، واإلدغاـ جلي؛ وصاًل: بتنوين ال ًَدوَ  اَوَث
 وقفاً: بإبداؿ التنوين ألفاً 

 بكسر الباء ٱۡۡلُِيٜتِ  ٱۡۡلُُيٜتِ  41
 بالتاء بدؿ الياء ۡدُقٜنَ دَ  يَۡدُقٜنَ  42
42  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
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60  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
64  َ َ  ِّهَ ل  بإسكاف الهاء ّۡهَ ل
66  ْٓۚ ذَُّكٜا َٕ ْۚٓ ذَ َوحۡلَ  َوحِلََذ ذَُّكٜا  بإسكاف الالـ َٕ

 
 سورة الروم(  30) 

 

5  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
َِجحَ  10 ٌَٰ َِجحُ  َع ٌَٰ  بضم التاء َع
ِٕيَ  22 ِ ِٕيَ  َِّّْۡعَْٰ َ  األخيرة بفتح الالـ َِّّْۡعَْٰ
27  َٜ ُٚ َٜ  (اثلَلزح) َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
َٜ ذَ  35 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ

بُ ة ّرِبّٗ  39 ْ َِّّيۡ ا ِ ة ّرِبّٗ  َٜ ْ َُتۡ ّّ ٜا بتاء مضمومة بدؿ الياء، وإسكاف الواو؛  ُب
 وال يخفى أنها تصبح مدية

  َءاَثَٰرِ  50
َ
 بحذؼ األلفين )باإلفراد( زَرِ خ

50  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ََعَٓء إَِذا 52 ََعَٓء  ٱلُّ  بتسهيل الهمزة الثانية َذاٝاٱلُّ

54 

 ۬ (ٔكةً )َعۡكه  
ة   /َعۡكىّٗ

 ۬ (ٔكةً )ه  ُعكۡ 
ة  ُعۡكىّٗ

ة ۬ (ٔكةً )ُعۡكه    لقالوفو  ؛ضمها وأحفص فتح الضاد ل ُعۡكىّٗ
 فقط ضمها

54  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
 بالتاء بدؿ الياء َ٘ىفُ دَ  يََ٘ىفُ  57

 
 



 عشرينفرش الجزء الحادي وال                                                                 الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

رواية قالون عن نافع 
 المدني

 البيان

 

                                                                                                                 063      

 

 

 سورة لقمان(  31) 
 

ة 6 َٚ ة َوَيذَِّخَذ َٚ  بضم الذاؿ َوَيذَِّخُذ
ُزًواۚٓ  6 ُزًؤاۚٓ  ُٚ  بهمز الواو ُٚ
ُذجَ  7

ُ
ۡذَجۡيِٙ  ۡيِٙ أ

ُ
 بإسكاف الذاؿ أ

9  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
رۡ  12 ُُ ِن ٱۡش

َ
نُ  أ

َ
رۡ  أ ُُ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡش

13  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
13  َّ ََ َُٰج  َ  ِّ ََ َُٰج  وصاًل: بكسر ياء اإلضافة َ 
رۡ  14 ُُ ِن ٱۡش

َ
نُ  أ

َ
رۡ  أ ُُ  لضمتخلص من التقاء الساكنين با ٱۡش

16  َّ ََ َُٰج  َ  ِّ ََ َُٰج  وصاًل: بكسر ياء اإلضافة َ 
ةَل  16 ٌَ ةُل  ِٔۡس ٌَ  بضم الالـ ِٔۡس
17  َّ ََ َُٰج  َ  ِّ ََ َُٰج  وصاًل: بكسر ياء اإلضافة َ 
 بزيادة ألف بعد الصاد، وتخفيف العين دَُصَٰكِرۡ  دَُطّكِرۡ  18
22  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
23  ٍَ ٍَ زِ ُُيۡ  َُيُۡزٗ  وكسر الزاي ،الياءبضم  ٗ
 بدؿ الياء بالتاء ۡدُقٜنَ دَ  يَۡدُقٜنَ  30
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 سورة السجدة(  32) 
 

ةٓءِ إََِل  5 َٕ ةٓ۬ ٱلصَّ َٕ  ۬  إََِل  ٱلصَّ
ة۬ َٕ  إََِل  ٱلصَّ

بتسهيل الهمزة األولى مع المد وىو 
 المقدـ أو القصر

10  
َ
َٰ  ءَِذاأ

َ
مع إدخاؿ ألف  بتسهيل الهمزة الثانية َذا۬۬  أ

 مزتينبين اله

10  
َ
)أي بحذؼ ىمزة  بهمزة واحدة مكسورة َّٗةإِ  َّٗةءِ أ

 (-على اإلخبار- االستفهاـ
حّٗ  24 َّٕ ِ ن

َ
۫ى أ

َ
حّٗ أ  بتسهيل الهمزة الثانية َّٕ

ةَٓء إََِل  27 َٕ ۡ ةَٓء  ٱل َٕ ۡ  بتسهيل الهمزة الثانية ََل ٝاٱل
 

 سورة األحزاب(  33) 
 

 ءُ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبُّ  1
، وزيادة ىمزة نهامع إسكا بتخفيف الياء

بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال  ضمومةم
 يخفى المد المتصل في الياء

4  َٰٓ ٓ  يـِٔ ٱلَّ قرأ حيث بحذؼ الياء التي بعد الهمزة،  ءِ ٱَلَّ
 مطلقاً ياء  دوفبهمزة مكسورة 

ُِرونَ  4  والهاء وتشديد الظاء ،بفتح التاء ُرونَ َّٛ َـّ تَ  دَُظَٰٛ
 لفاأل وحذؼ ،اموفتحه

4  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

 ءُ ِبٓ ٱجلَّ  ٱجلَِّبُّ  6
، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء

بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال  ضمومةم
 يخفى المد المتصل في الياء

ۡوََّلَٰ  6
َ
 بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة ۡوََّلَٰ وَ  ءُ ِبٓ ٱجلَّ  ٱجلَِّبُّ أ
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 َٖ  ۧـ ِٔـٱجلَّبِيٓ  َٖ  ۧٱجلَّجِّيِ  7

، وزيادة مع إسكانهابتخفيف الياء األولى 
ىمزة مكسورة بعدىا؛ أي )بهمز 

في  المد المتصل اللفظة(، وال يخفى
ياء ، والبدؿ وصالً في الاألولى الياء

 الثانية
َُٜ٘ٗة   10 ُـّ َُٜ٘ٗة ٱّ ُـّ  مطلقًا: بإثبات األلف ٱّ
ةمَ  13 ٌَ ةمَ َٔ  ُٔ  ح الميم األولىتفب ٌَ

 ءَ ِبٓ ٱجلَّ  ٱجلَِّبَّ  13
، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء

بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال  فتوحةم
 يخفى المد المتصل في الياء

َ٘ة 13 َ٘ةبِ  ُبُيَٜت  بكسر الباء ُيَٜت
ة 14 َٚ ٜۡ   ٓأَلدَ

َ
ةََأ َٚ ٜۡ  التي بعد الهمزة بحذؼ األلف دَ

 بكسر السين َُيِۡصُجٜنَ  َُيَۡصُجٜنَ  20
َٜةٌ  21 ۡش

ُ
 بكسر الهمزة َٜةٌ شۡ إِ  أ

وۡ  24
َ
وۡ  َشةَٓء أ

َ
 َشة أ

وۡ 
َ
 َشةٓ أ

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر وىو 
 المقدـ أو التوسط

 ءُ ِبٓ ٱجلَّ  ٱجلَِّبُّ  28
، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء

بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال  ضمومةم
 يخفى المد المتصل في الياء

 ءِ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبِّ  30
، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء

بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال  كسورةم
 يخفى المد المتصل في الياء
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 ءِ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبِّ  32
، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء

بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال  كسورةم
 يخفى المد المتصل في الياء

 ۬  إِنِ  جَِّصةٓ۬ٱّ جَِّصةٓءِ إِنِ ٱّ 32
 إِنِ  جَِّصة۬ٱّ

وىو  مدمع الالهمزة األولى  بتسهيل
 المقدـ أو القصر

33  َّٖ َّٖ بِ  ُبُيٜدُِس  بكسر الباء ُيٜدُِس
34  َّٖ َّٖ  ُبُيٜدُِس  بكسر الباء بُِيٜدُِس
ن يَُسٜنَ  36

َ
ن  أ

َ
 بدؿ الياء؛ واإلخفاء جليتاء الب ُسٜنَ دَ أ

 ءِ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبِّ  38
، وزيادة ىمزة مع إسكانها لياءبتخفيف ا

بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال  كسورةم
 يخفى المد المتصل في الياء

40  َٓ ِ  وََخةَت  بكسر التاء َٓ وََخةد

 َٖ  ۧـ ِٔـٱجلَّبِيٓ  َٖ  ۧٱجلَّجِّيِ  40

، وزيادة مع إسكانهابتخفيف الياء األولى 
ىمزة مكسورة بعدىا؛ أي )بهمز 

في  متصلالمد ال اللفظة(، وال يخفى
الياء األولى، والبدؿ وصالً في الياء 

 الثانية

 ءُ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبُّ  45
، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء

بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال  ضمومةم
 يخفى المد المتصل في الياء

ٓ  ٱجلَِّبُّ  45 ة ٓ ٝا ءُ ٱجلَِّبٓ  إِجَّ ة  ۬  جَّ
 وِ  ءُ ٱجلَِّبٓ 

ٓ ة  جَّ
الهمزة الثانية، أو إبدالها  وجهاف: بتسهيل

 واواً مكسورة

 ءُ ٱجلَِّبٓ  (ٔكةً ) ٱجلَِّبُّ  50
، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء

بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال  ضمومةم
 يخفى المد المتصل في الياء
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ٓ  ٱجلَِّبُّ  50 ة ٓ ٝا ءُ ٱجلَِّبٓ  إِجَّ ة  ۬  جَّ
 وِ  ءُ ٱجلَِّبٓ 

ٓ ة  جَّ
مزة الثانية، أو إبدالها وجهاف: بتسهيل اله

 واواً مكسورة

50  ِ ِ  :وًىةً  ِبِّ َّ٘ ْل   ءِ  ِبٓ َّ٘ ْل
ِ  :وضَلً   ِبِّ َّ٘ ْل

، وزيادة مع إسكانها بتخفيف الياءوقفاً: 
ة بعدىا؛ أي )بهمز كسور ىمزة م

اللفظة(، وال يخفى المد المتصل في 
 ، وصاًل: بالياء المشددة )كحفص(الياء

ن ٱجلَِّبُّ  50
َ
 بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة نوَ  ءُ ٱجلَِّبٓ  أ

 بكسر الباء بُِيَٜت  ُبُيَٜت  53

ٓ  ٱجلَِّبِّ  53  ءِ  ٱجلَِّبٓ  :وًىةً  إَِلَّ
ٓ  ٱجلَِّبِّ  :وضَلً   إَِلَّ

، وزيادة مع إسكانها بتخفيف الياءوقفاً: 
ة بعدىا؛ أي )بهمز كسور ىمزة م

اللفظة(، وال يخفى المد المتصل في 
 : بالياء المشددة )كحفص(، وصالً الياء

ۦ ٱجلَِّبَّ  53 ۦ ءَ ٱجلَِّبٓ  وََحۡصَذۡۡحِ  وََحۡصَذۡۡحِ
، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء

بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال  فتوحةم
 يخفى المد المتصل في الياء

55  َّٖ ِٛ ِ َٰٗ َ٘ةٓءِ إِۡخَن ۡب
َ
َ٘ةٓ۬ خ ۡب

َ
َّٖ  خ ِٛ ِ َٰٗ  ۬  إِۡخَن

َ٘ة۬ ۡب
َ
ِٛ  خ ِ َٰٗ  َّٖ إِۡخَن

وىو  مدمع الالهمزة األولى  بتسهيل
 المقدـ أو القصر

55  َّٖ ِٛ ِ َٰد َخَن
َ
َ٘ةٓءِ أ ۡب

َ
َ٘ةٓءِ  خ ۡب

َ
ـَ خ َّٖ ي ِٛ ِ َٰد  بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة َخَن

56  ٓۚ ِ  ءِ  ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبّ
، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء

بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال  كسورةم
 المتصل في الياء يخفى المد

 ءُ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبُّ  59
، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء

بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال  ضمومةم
 يخفى المد المتصل في الياء

 مطلقًا: بإثبات األلف ٱلرَُّشََٜل  ٱلرَُّشََٜل   66
بِيََل   67 بِيََل  ٱلصَّ  مطلقًا: بإثبات األلف ٱلصَّ
جِيّٗ  68 سِ  اََ  بالثاء بدؿ الباء ايّٗ ََ
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 سورة سبأ(  34) 
 

1  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
2  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
3  ِٓ ِ َْٰ ُٓ  َع ِ َْٰ  بضم الميم َع
5  ٞٓ حِل

َ
حِلم   أ

َ
 بتنوين كسر بدؿ تنوين الضم أ

 بإسكاف السين ةىّٗ َِصۡ  ةََِصىّٗ  9

9  َٕ َٕ  ةٓءِ  إِنَّ ٱلصَّ ۚٓٱلصَّ ٓ  ۬  إِنَّ  ة
َٕۚٓ ٱلصَّ   إِنَّ  ة

وىو  مدمع الالهمزة األولى  بتسهيل
 المقدـ أو القصر

ۖۥۡ  14 ُٙ دَ
َ
ۖۥۡ ةِٔجصَ  ِٔجَصد ُٙ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  دَ

15  ِ٘ َُ ٓۡ َمۡص َسَٰ  ِٛ ۥٓ ُِِ٘ َٔ ُٓ ِٛ 

بفتح السين، وألف بعدىا، وكسر 
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً الكاؼ؛ و 

ولو في اإلتباع المد ؛ لفظية بخلٍف عنو
، فيصبح حركتين أو أربع حركاتبمقدار 

 في اللفظة ثالثة أوجو:
 عدـ إتباع ميم الجمع وىو المقدـ. -1
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -2

 .بمقدار حركتين
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -3

 .بمقدار أربع حركات
16  ٍِ ُز

ُ
زۡ  أ

ُ
 بإسكاف الكاؼ ٍِ أ

، وألف وفتح الزاي بدؿ النوف،ء بيا يَٰٓ َخَٰزَ يُ  َُٗخَٰزِيٓ  17
 بعدىا بدؿ الياء

ُىٜرَ  17 َُ ُىٜرُ  ٱّۡ َُ  بضم الراء ٱّۡ
َق  20  بتخفيف الداؿ َضَدَق  َضدَّ
22  ْ ٜا ِِ ٱۡدُق ًُ  ْ ٜا ُِ ٱۡدُق  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ًُ
23  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
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26  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
َٜ ذَ  39 ُٛ  ۬  َٜ ُٚ َٜ ذَ  َو ۡٛ  ۬  َٜ ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

40  ۡٓ ُٚ ۥََنۡ  َُيُِۡشُ ُٓ ُٚ وصاًل: بإتباع ميم بالنوف بدؿ الياء؛ و  ُِشُ
 الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو

ُٜل  40 ٌُ ُٜل  َح ٌُ  بالنوف بدؿ الياء َج

َهَٰٓ  40
َ
ٓۡ أ  ُؤََلٓءِ إِيَّةُز

َهَٰ 
َ
ُٓ  ُؤََلٓ۬أ  ۥإِيَّةُز

َهَٰ 
َ
ُٓ  ُؤََل۬أ  ۥإِيَّةُز

َهَٰٓ 
َ
ۥ ُؤََلٓ۬أ ُٓ  إِيَّةُز

 ،بتسهيل الهمزة األولىبين الكلمتين: 
 ولو ثالثة أوجو:

قصر المنفصل ]أي األلف األولى[  -1
مع توسط حرؼ المد الواقع قبل الهمزة 

 .المسهلة
قصر المنفصل مع قصر حرؼ المد  -2

 .الواقع قبل الهمزة المسهلة
توسط المنفصل مع توسط حرؼ  -3

 .لةالمد الواقع قبل الهمزة المسه
ووصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 

 بخلٍف عنو
َٜ ذَ  47 ُٛ  ۬  َٜ ُٚ َٜ ذَ  َو ۡٛ  ۬  َٜ ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ۥ 50 ُٙ ٓ  إَِّٗ ۚٓ  َرّ ِ َ ۥ َرّ ِ ُٙ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِّٗ

 
 سورة فاطر(  35) 

 

ۚٓ إِنَّ  1 ۚٓ  يََشةُٓء  ۬  نَّ ٝايََشةُٓء
 ٓۚ  نَّ وِ يََشةُٓء

الثانية، أو إبدالها  وجهاف: بتسهيل الهمزة
 واواً مكسورة

2  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

َرآُء إََِل  15 ٌَ َرآُء  ٱُّۡى ٌَ  ۬  ََل ٝاٱُّۡى
َرآُء  ٌَ  ََّل وِ ٱُّۡى

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو إبدالها 
 واواً مكسورة

َخۡذُت  26
َ
َخذتُّ  أ

َ
 بإدغاـ الذاؿ في التاء أ
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ْ  إِنَّ  28 ُؤا ْ  ٱ ٱُّۡكََْمَٰٓ ُؤا  ۬  نَّ ٝاُّۡكََْمَٰٓ
  ْ ُؤا  نَّ وِ ٱُّۡكََْمَٰٓ

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو إبدالها 
 واواً مكسورة

40  ۡٓ رََءۡحُذ
َ
َر۬ أ

َ
ُٓ أ وصاًل: بإتباع ميم و  ؛بتسهيل الهمزة الثانية ۥۡحُذ

 الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو
َ٘خ   40 ِ  الجمع"ببزيادة ألف بعد النوف " َبّيَِجَٰخ   ثَّح

ّيُِئ إَِلَّ  43  ٱلصَّ
ّيُِئ   ۬  َلَّ ٝاٱلصَّ
ّيُِئ   َلَّ وِ ٱلصَّ

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو إبدالها 
 واواً مكسورة

45  ۡٓ ُٛ َصُْ
َ
 َصةَٓء أ

ۥ ُٓ ُٛ َصُْ
َ
 ۬  َصة أ

ۥ ُٓ ُٛ َصُْ
َ
 َصةٓ أ

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر وىو 
 المقدـ أو التوسط

 
 سورة يس(  36) 

 

5  َِ ُِ دََِ  دََِي  بضم الالـ ي
 بإسكاف الهاء َذّۡهَ  وَِّهَ  8
ا 9 اشُ  (ٔكةً ) َشّدّٗ  بضم السين ّدّٗ

10  ۡٓ ُٛ َٗذۡرَت
َ
ۥٓ  َءأ ُٓ ُٛ  َٰءٝاَٗذۡرَت

بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف 
بين الهمزتين؛ ووصاًل: بإتباع ميم الجمع 

ولو في اإلتباع ؛ واواً لفظية بخلٍف عنو
، حركاتالمد بمقدار حركتين أو أربع 

 فيصبح في اللفظة ثالثة أوجو:
 عدـ إتباع ميم الجمع وىو المقدـ. -1
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -2

 .بمقدار حركتين
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -3

 .بمقدار أربع حركات

نِٖ 19
َ
َٰ  أ

َ
بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف  ٖ۫ى أ

 بين الهمزتين
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23  
َ
ِذُ َءخ ِذُ  َّتَّ بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف  َٰءٝاَّتَّ

 بين الهمزتين
ا 24 ٓ إِذّٗ َ  إِّنِ ا إِّنِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِذّٗ
ُ٘خ  25 َٔ ٓ َءا َ  إِّنِ ُ٘خ  إِّنِ َٔ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َءا
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ة 32 َّٕ َّ ة ل َٕ َّ  بتخفيف الميم ل
ۡيَذحُ  33 َٕ ۡ ِ  ٱل ّي َٕ

ۡ  كسر الياء مع تشديدىاب َذحُ ٱل
رَ  39 َٕ ٌَ رُ  َوٱّۡ َٕ ٌَ  بضم الراء َوٱّۡ

41  ۡٓ ُٛ ۥِٛ ذِ ٰـَ ُذّرِيَّ  ُذّرِيََّذ ُٓ 
بألف بعد الياء مع كسر التاء والهاء؛ 
ووصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 

 بخلٍف عنو

ٜنَ  49 ُٕ ٜنَ  ََيِّطِ ُٕ   ۬  ََيّۡطِ
ٜنَ ـَ ََيٚ ُٕ  ّطِ

و وىالخاء  بإسكافوجهاف/ األوؿ: 
المقدـ، وبذلك يلتقي ساكناف، وىو 

مع اختالس  خاءفتح ال، الثاني: جائز
 ىذه الفتحة

ۡرًَِدَٗة ۬  52 ۡرًَِدَٗة   َهََٰذا َّٔ  سكتال بترؾ وصاًل: َهََٰذا َّٔ
55   ِ  بإسكاف الغين ِ  ُشنۡ  ُشُن
ِن ٱۡخُجُدوِن   61

َ
نُ  َوأ

َ
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡخُجُدوِن   َوأ

68  َ٘ ُٙ ُج ِۡص ُّ  َٗ ُُ ٘ ُٙ وضم  ،وإسكاف الثانية ،بفتح النوف األولى ۡص
 مع تخفيفها؛ واإلخفاء جليالكاؼ 

 بالتاء بدؿ الياء ۡكٌُِْٜنَ تَ  َحۡكٌُِْٜنَ  68
ُِ٘ذرَ  70 ُ  حّلِ  بالتاء بدؿ الياء ِ٘ذرَ تّلِ
76  ٍَ ٍَ زِ ُُيۡ  َُيُۡزٗ  وكسر الزاي ،بضم الياء ٗ
 بإسكاف الهاء َوۡهَ  َوِهَ  78
79  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
81  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
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 سورة الصافات(  37) 
 

َ٘حٍ  6 َ٘حِ  ثِزِي  بالكسر دوف تنوين ثِزِي
ُكٜنَ  8 َّٕ ُكٜنَ َلَّ يَصۡ  َلَّ يَصَّ  وتخفيف الميم ،بإسكاف السين َٕ

ءَِذا 16
َ
َٰ  أ

َ
مع إدخاؿ ألف  بتسهيل الهمزة الثانية َذا۬۬  أ

 زتينبين الهم

ءَِّٗة 16
َ
)أي بحذؼ ىمزة  بهمزة واحدة مكسورة إَِّٗة أ

 (-على اإلخبار- االستفهاـ
َو َءاثَةُٓؤَٗة 17

َ
وۡ  أ

َ
 بإسكاف الواو َءاثَةُٓؤَٗة أ

َّ٘ة 36 ِ ن
َ
َٰ  أ

َ
بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف  َّ٘ةـ۫ى أ

 بين الهمزتين

52  ٍَ ءَِّٗ
َ
َٰ  أ

َ
ٍَ   أ مع إدخاؿ ألف  بتسهيل الهمزة الثانية َّ۬۬ٗ

 بين الهمزتين

ءَِذا 53
َ
َٰ  أ

َ
مع إدخاؿ ألف  بتسهيل الهمزة الثانية َذا۬۬  أ

 بين الهمزتين

ءَِّٗة 53
َ
)أي بحذؼ ىمزة  بهمزة واحدة مكسورة إَِّٗة أ

 (-على اإلخبار- االستفهاـ
60  َ َٜ ل ُٛ  َ َٜ ل  بإسكاف الهاء ٛۡ

نِۡىكً  86
َ
َٰ  أ

َ
ع إدخاؿ ألف بتسهيل الهمزة الثانية م ۡىكً ـ۫ى أ

 بين الهمزتين
102  َّ ََ َُٰج  َ  ِّ ََ َُٰج  وصاًل: بكسر ياء اإلضافة َ 

102 
َرىَٰ  

َ
ٓ أ   إِّنِ

 ٍَ ۡذََبُ
َ
ٓ أ ّنِ

َ
 ۬  خ

 َشَذِضُدِنٓ إِن

 َ َرىَٰ   إِّنِ
َ
َ  أ ّنِ

َ
ٍَ  خ ۡذََبُ

َ
 ۬  أ
 إِن َشَذِضُدِنَ 

 )فيهم( وصاًل: بفتح ياء اإلضافة

106  َ َٜ ل ُٛ  َ َٜ ل  بإسكاف الهاء ٛۡ

ِ  ةَٗبِّيّٗ  112  ة ّٔٗـ يٓ َٗب
، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء

بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال  مفتوحة
 يخفى المد المتصل في الياء
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126  َ ُ  ٱَّللَّ  بضم الهاء ٱَّللَّ

ٓۡ َوَربَّ  126 ؛ ووصاًل: بإتباع ميم بضم الباء )فيهما( َوَربُّ  ۥُٓ سُ َربُّ  َربَُّس
 ٍف عنوالجمع واواً لفظية بخل

 يَةِشيَ  لِ َءا إِۡل يَةِشيَ  130

، وكسر الالـ، وألف بعدىابفتح الهمزة 
فهي كلمة مفصولة عن لفظ )ياسين(، 

ويجوز لو الوقف على )آؿ( اضطراراً أو 
 اختباراً؛ وال يخفى البدؿ

142  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
145  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ُرونَ  155 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ََّ

 
 سورة ص(  38) 

 

ُءٗزَِل  8
َ
َٰ  أ

َ
بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف  ٗزَِل ۬۬ أ

 بين الهمزتين

حِ   َٔ ۡل  13 َُ ۚٓ  َل  ۡي َح َُ بفتح الالـ دوف ىمزة بعدىا، وفتح التاء؛  ۡي
 وال يخفى أف ىمزة الوصل محذوفة

ُؤََلٓءِ إَِلَّ  15  َهَٰٓ
 إَِلَّ  َهَُٰؤََلٓ۬
 إَِلَّ  َهَُٰؤََل۬

 إَِلَّ  ُؤََلَٓ۬هَٰٓ 

 ،بتسهيل الهمزة األولىبين الكلمتين: 
 ولو ثالثة أوجو:

قصر المنفصل ]أي األلف األولى[  -1
مع توسط حرؼ المد الواقع قبل الهمزة 

 .المسهلة
قصر المنفصل مع قصر حرؼ المد  -2

 .الواقع قبل الهمزة المسهلة
توسط المنفصل مع توسط حرؼ  -3

 .قبل الهمزة المسهلة المد الواقع
 مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة َوَِّل َجۡكَضحٞ  َوَِّلَ َجۡكَضحٞ  23
ۡظَجۡجُخ  32

َ
ٓ أ َ  إِّنِ ۡظَجۡجُخ  إِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ
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ٍَ  َبۡكِدٓي   35 ٍَ  َبۡكِدَيۖۡ  إَِّٗ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِّٗ
ۡظ  ٤١وََقَذاٍب  41 َُ ۡظ ٱرۡ  ٤١ ە  وََقَذابِ  ٱۡر  تخلص من التقاء الساكنين بالضم َُ
 تنوين غيربكسر التاء من  ِِبَةلَِطحِ  ِِبَةلَِطح   46
ةقٞ  57  بتخفيف السين وََمَصةقٞ  وََمصَّ
 بضم السين ۡخرِيًّةشُ  ِشۡخرِيًّة 63
69  ٖۡ ِٔ ٖۡ  َِلَ  ِٔ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة َِل 
َِّ٘تٓ إََِلَٰ  78 َِّ٘تَ  َّۡك  : بفتح ياء اإلضافةوصالً  إََِلَٰ  َّۡك
 القاؼ بفتح وَٱۡۡلَيَّ  وَٱۡۡلَيُّ  84

 
 سورة الزمر(  39) 

 

9  ٖۡ َّٔ ٖۡ  أَ َٔ  بتخفيف الميم أَ
ِمۡرُت  11

ُ
ٓ أ َ  إِّنِ ِمۡرُت  إِّنِ

ُ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

َخةُف  13
َ
ٓ أ َ  إِّنِ َخةُف  إِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

َٜ ذَ  22 َٜ ذَ  ُٛ  لهاءبإسكاف ا ٛۡ
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وََرَءۡحُذٓ 38
َ
وََر۬ أ

َ
ۥأ ُٓ بتسهيل الهمزة الثانية؛ ووصاًل: بإتباع ميم  ۡحُذ

 الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو
62  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

64  ٓ ُمُرٓوّنِ
ۡ
ُمُروِنَ  دَأ

ۡ
وصاًل: بفتح ياء بتخفيف النوف، و  دَأ

 اإلضافة

69  ِ ِ  َٖ  ۧٱجلَّجِّيِ ث  َٖ  ۧـ ِٔـٱجلَّبِيٓ ث

، وزيادة مع إسكانهابتخفيف الياء األولى 
ىمزة مكسورة بعدىا؛ أي )بهمز 

في  المد المتصل اللفظة(، وال يخفى
الياء األولى، والبدؿ وصالً في الياء 

 الثانية
70  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ِّ  وُذَِعۡخ  71  األولىبتشديد التاء  َعۡخ وُذ
ِّ و وُذَِعۡخ و 73  األولىتاء بتشديد ال َعۡخ وُذ

 
 غافر سورة(  40) 

 

5  ۡۖ ۡٓ ُٛ َخۡذُت
َ
َخذتُّ  وَأ

َ
ُٓ وَأ بإدغاـ الذاؿ في التاء؛ ووصاًل: بإتباع  ۖۥۡ ُٛ

 ميم الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو
ُخ  6 َٕ ِ  ، )بالجمع(بزيادة ألف بعد الميم َكَِمَُٰخ  َك

 بالتاء بدؿ الياء ۡدُقٜنَ دَ  يَۡدُقٜنَ  20
26  ٓ َخةُف  إِّنِ

َ
َ  أ َخةُف  إِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

ن 26
َ
ۡو أ

َ
نوَ  أ

َ
 بحذؼ الهمزة األولى، وفتح الواو أ

َخةُف  30
َ
ٓ أ َ  إِّنِ َخةُف  إِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

َخةُف  32
َ
ٓ أ َ  إِّنِ َخةُف  إِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

ثُْۡلُ  36
َ
ٓ خ َ  ََّّكّ ِ ثُْۡلُ  ََّّكّ ِ

َ
 فتح ياء اإلضافةوصاًل: ب خ

ِْفَ  37 ؼَّ
َ
ِْفُ  وَأ ؼَّ

َ
 بضم العين وَأ
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 بفتح الصاد دَّ َوَض  َوُضدَّ  37
 زائدة ساكنة: بإثبات ياء وصالً  ٱدَّجُِكِٜنۦ ٱدَّجُِكٜنِ  38
40  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ةَِلٓ  41 ةَِلَ  َٔ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َٔ

َٗة   42
َ
َٗة َوخ

َ
ٓ  ۬  َوخ َٗة

َ
: بإثبات األلف، فتمد وصاًل على مطلقاً  َوخ

 المنفصل، أي بالقصر والتوسط
ۡمرِٓي إََِل  44

َ
ۡمرِيَ  أ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إََِل  أ

ُرونَ  58 ََّ ُرونَ حَ  َتَذَذ ََّ  بدؿ التاء األولى بالياء َذَذ

ۡمرُ  78
َ
ۡمرُ  َصةَٓء أ

َ
  َصةٓ أ

ۡمرُ 
َ
 َصةٓ أ

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر وىو 
 دـ أو التوسطالمق

 

 سورة فصمت(  41) 
 

9  ۡٓ َُّ٘س ِ ن
َ
َٰ  أ

َ
ۥـ۫ى أ ُٓ  َُّ٘س

بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف 
وصاًل: بإتباع ميم الجمع ؛ و بين الهمزتين

 واواً لفظية بخلٍف عنو
 بإسكاف الهاء َوۡهَ  َوِهَ  11
َِصةت   16 ۡ  َنَّ  بإسكاف الحاء َصةت  َنَّ
 الشين ضممفتوحة بدؿ الياء، و بنوف  ُِشُ ََنۡ  ُُيَِۡشُ  19
ۡقَدآءُ  19

َ
ۡقَدآءَ  أ

َ
 بفتح الهمزة األخيرة أ

21  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ۡقَدآءِ  28

َ
 بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة ۡقَدآءِ وَ َصَزآُء  َصَزآُء أ

 ۡقَضِمّٞ ٝا َٰء ۡقَضِمّٞ ٝاءَ  44
بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف 

؛ وال يخفى أّف حفصاً سهَّل الهمزتين بين
 الثانية دوف إدخاؿ

44  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
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ٓ إِنَّ  50 َ  َرّ ِ   ۬  إِنَّ  َرّ ِ
ٓ إِنَّ   َرّ ِ

، بفتح ياء اإلضافةاألوؿ:  وصاًل وجهاف/
المد الثاني: بإسكاف الياء، وال يخفى 

المنفصل على الوجو الثاني فُتمد الياء 
 و أربعحركتاف أ

52  ۡٓ رََءۡحُذ
َ
َر۬ أ

َ
ُٓ أ  ۥٓ ۡحُذ

وصاًل: بإتباع ميم و  ؛بتسهيل الهمزة الثانية
ولو في الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو؛ 

اإلتباع المد بمقدار حركتين أو أربع 
 ، فيصبح في اللفظة ثالثة أوجو:حركات

 عدـ إتباع ميم الجمع وىو المقدـ. -1
لمد إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع ا -2

 .بمقدار حركتين
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -3

 .بمقدار أربع حركات
 

 سورة الشورى(  42) 
 

4  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
 بالياء بدؿ التاء َسةدُ يَ  دََسةدُ  5
9  َٜ ُٚ َٜ  (ٔكةً ) َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

11  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
19  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  الهاء بإسكاف َو
 صلة دوفبكسر الهاء  ُٗۡؤدِِٙ  ُٗۡؤدِِٙۦ 20
22  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
25  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
 بدؿ التاء بالياء ۡىَكُْٜنَ حَ  َتۡىَكُْٜنَ  25
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ۥ 27 ُٙ ۚٓ إَِّٗ ۚٓ  يََشةُٓء ۥٝايََشةُٓء ُٙ َّٗ  ۬ 
 ٓۚ ۥوِ يََشةُٓء ُٙ َّٗ 

 لهاإبدا أو الثانية، الهمزة بتسهيل: وجهاف
 مكسورة واواً 

28  َٜ ُٚ َٜ  (ٔكةً ) َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
29  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ة 30 َٕ ِ ِطيَجح  وَج ة ِطيَجح  ُّٔ  ُّٔ َٕ ِ  بحذؼ الفاء؛ وإقالب نوف التنوين جلي ث
ارِ  32 َٜ ارِۦ ٱۡۡلَ َٜ  زائدة ساكنة: بإثبات ياء وصالً  ٱۡۡلَ
َٰ  ٱلّرِيطَ  33  زيادة ألف بعدىا "بالجمع"و  ،بفتح الياء طَ ٱلّرَِ 
35  َٓ ُٓ  َوَيۡكَْ  بضم الميم َوَيۡكَْ

ة 49  يََشةُٓء إَِنَٰسّٗ
ةٝايََشةُٓء   ۬  َنَٰسّٗ
ةوِ يََشةُٓء   َنَٰسّٗ

 إبدالها أو الثانية، الهمزة بتسهيل: وجهاف
 مكسورة واواً 

51  َِ ُِ  يُۡرِش  بضم الالـ يُۡرِش
 لقًا: بإسكاف ياء اإلضافةمط بِإِۡذِِٗٙۦ َذُيِٜي  َذُيِٜيَ بِإِۡذِِٗٙۦ 51

ۥ 51 ُٙ ۚٓ إَِّٗ ۚٓ  يََشةُٓء ۥٝايََشةُٓء ُٙ َّٗ  ۬ 
 ٓۚ ۥوِ يََشةُٓء ُٙ َّٗ 

 إبدالها أو الثانية، الهمزة بتسهيل: وجهاف
 مكسورة واواً 

 
 سورة الزخرف(  43) 

 

ن 5
َ
 بكسر الهمزة نإِ  أ

 ء  ِبٓ َّٗ  ِبّ  َّٗ  6

، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء
بعدىا؛ أي )بهمز ة منونة كسور م

اللفظة(، وال يخفى المد المتصل في 
 الياء

 ء  ِبٓ َّٗ  ِبّ  َّٗ  7

، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء
بعدىا؛ أي )بهمز منونة ة كسور م

اللفظة(، وال يخفى المد المتصل في 
 الياء
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ا 10 دّٗ ۡٛ اَهَٰ ِٔ  َم  وألف بعدىا ،وفتح الهاء ،بكسر الميم دّٗ
17  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

18  ْ ُؤا ْ يَ  يُجَشَّ وتخفيف  ،وإسكاف النوف ،بفتح الياء جَشُؤا
 ؛ واإلخفاء الجليالشين

18  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

بنوف ساكنة بدؿ الباء، وحذؼ األلف،  دَ ٘قِ  ِقَبَٰدُ  19
 وفتح الداؿ، واإلخفاء جلي

19  ْ ُِٛدوا َش
َ
  أ

َ
ْ ٝا أ ُِٛدوا   ۬  ۡش
 َٰ
َ
ْ ٝا  أ ُِٛدوا  ۡش

، مضمومة بعد الهمزة األولىزيادة ىمزة ب
  ثم لو وجهاف: ؛وإسكاف الشين

 .إدخاؿ دوفتسهيل الهمزة الثانية / 1
تسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف / 2

 .بين الهمزتين

24  َِ َٰ بضم القاؼ، وحذؼ األلف، وإسكاف  ِۡ ًُ  َق
 الالـ

33  ۡٓ ِٛ ِ ۥِۡلِ  ِۡلُُيٜد ُٓ ِٛ ِ إتباع ميم الجمع وصاًل: ب؛ و بكسر الباء ُيٜد
 واواً لفظية بخلٍف عنو

34  ۡٓ ِٛ ِ ۥٓ َوِۡلِ  َوِۡلُُيٜد ُٓ ِٛ ِ  ُيٜد

بكسر الباء؛ ووصاًل: بإتباع ميم الجمع 
ولو في اإلتباع ؛ واواً لفظية بخلٍف عنو

، المد بمقدار حركتين أو أربع حركات
 فيصبح في اللفظة ثالثة أوجو:

 عدـ إتباع ميم الجمع وىو المقدـ. -1
ميم الجمع واواً لفظية مع المد  إتباع -2

 .بمقدار حركتين
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -3

 .بمقدار أربع حركات
ة 35 َّٕ َ ة ل َٕ َ  بتخفيف الميم ل
َٜ ذَ  36 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ
 بكسر السين ُجٜنَ َوَيۡعصِ  َوَيۡعَصُجٜنَ  37
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 ية()بالتثن بألف بعد الهمزة َصةَٰٓءَٗة َصةَٓءَٗة 38
وَََل  51

َ
ۚٓ  َُتِّۡتٓ  أ وَََل  َُتِّۡتَ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

53  ٞ ۡشَِٜرة
َ
َسَٰ  أ

َ
ٞ أ  وألف بعدىا ،بفتح السين َِٜرة

ونَ  57 ونَ يَُط  يَِطدُّ  بضم الصاد دُّ
َ٘ة 58 ُذ َٛ ِ َٰل

َ
َ٘ة ٝاءَ  َءأ ُذ َٛ ِ  بتسهيل الهمزة الثانية َٰ۬ل

 ساكنة زائدة بإثبات ياءمطلقًا:  َ َٰكَِجةدِۦ َ َٰكَِجةدِ  68
 بكسر السين ُجٜنَ َُيۡصِ  َُيَۡصُجٜنَ  80

َٗة  وَ  81
َ
َٗةوَ  د

َ
ٓ وَ  ۬  د َٗة

َ
مطلقًا: بإثبات األلف، فتمد وصاًل على  د

 المنفصل، أي بالقصر والتوسط
84  َٜ ُٚ َٜ  (ٔكةً ) َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

84  ٞ َٰٙ ةٓءِ إَِل َٕ  ٱلصَّ
ةٓ۬ َٕ ٞ  ٱلصَّ َٰٙ  ۬  إَِل
ة۬ َٕ ٞ  ٱلصَّ َٰٙ  إَِل

وىو  مدمع الالهمزة األولى  بتسهيل
 المقدـ أو القصر

بفتح الالـ، وضم الهاء مع صلتها بواو  ۥُٙ َورِيَْ  َورِيِِْٙۦ 88
 لفظية

ٜنَ  89 ُٕ ٜنَ تَ  َحۡكَْ ُٕ  بالتاء بدؿ الياء ۡكَْ
 

 سورة الدخان(  44) 
 

 بضم الباء َربُّ  َرّبِ  7
19  ٓ َ  إِّنِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِّنِ
ۡسِ  23

َ
 بدؿ القطع بهمزة وصل وَٱۡسِ  وَأ

 بالتاء بدؿ الياء ۡنِ  تَ  َحۡنِ   45
 بضم التاء ُْٜهُ وَٱۡخذُ  وَٱۡقذُِْٜهُ  47
ةمٍ  51 ٌَ ةمٍ ُٔ  َٔ  بضم الميم األولى ٌَ
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 سورة الجاثية(  45) 

 

ُزًواۚٓ  9 زُ  ُٚ  بهمز الواو اۚٓ ؤً ُٚ
11  ٌٓ حِل

َ
حِلمٍ  أ

َ
 الضمبدؿ تنوين بتنوين كسر  أ

َّٜةَ َوٱجلُّ  16 ٜٓ  ُج  ةَ ءَ َوٱجلُُّج
مع إسكانها، وزيادة ىمزة  واوبتخفيف ال

مفتوحة بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال 
 لواويخفى المد المتصل في ا

آءّٗ  21 َٜ آءٞ  َش َٜ  بدؿ تنوين الفتحبتنوين ضم  َش
وََرَءيَۡخ  23

َ
وََر۬ أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية يَۡخ أ

ُرونَ  23 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  ديد الذاؿبتش ََّ

35  ۡٓ َۡذُت َذتُّ  ٱَّتَّ  ۥٓ ُٓ ٱَّتَّ

وصاًل: بإتباع بإدغاـ الذاؿ في التاء؛ و 
ولو ميم الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو؛ 

في اإلتباع المد بمقدار حركتين أو أربع 
 ثالثة أوجو: اللفظة ، فيصبح فيحركات

 عدـ إتباع ميم الجمع وىو المقدـ. -1
مع المد إتباع ميم الجمع واواً لفظية  -2

 .بمقدار حركتين
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -3

 .بمقدار أربع حركات
ا 35 ُزوّٗ زُ  ُٚ  بهمز الواو اؤّٗ ُٚ
37  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو
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 سورة األحقاف(  46) 
 

4  ۡٓ رََءۡحُذ
َ
َر۬ أ

َ
ُٓ أ وصاًل: بإتباع ميم و  ؛بتسهيل الهمزة الثانية ۥۡحُذ

 بخلٍف عنو الجمع واواً لفظية
8  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

َٗة   9
َ
َٗة خ

َ
ٓ  ۬  خ َٗة

َ
َٗة   ۬  خ

َ
 خ

مطلقًا: بإثبات األلف، فتمد وصاًل على 
المنفصل، أي بالقصر والتوسط؛ ولو 
 وصاًل وجو آخر وىو حذفها كحفص

10  ۡٓ رََءۡحُذ
َ
َر۬ أ

َ
ُٓ أ  ۥٓ ۡحُذ

وصاًل: بإتباع ميم و  ؛بتسهيل الهمزة الثانية
ولو في لفظية بخلٍف عنو؛  الجمع واواً 

اإلتباع المد بمقدار حركتين أو أربع 
 ، فيصبح في اللفظة ثالثة أوجو:حركات

 عدـ إتباع ميم الجمع وىو المقدـ. -1
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -2

 .بمقدار حركتين
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -3

 .بمقدار أربع حركات
ُِ٘ذرَ  12 ُ  حّلِ  بالتاء بدؿ الياء ِ٘ذرَ تّلِ

15  ۡۖ ً٘ة ۖۡ ظُ  إِۡظَسَٰ ً٘ة وإسكاف  ،وضم الحاء ،بحذؼ الهمزة ۡص
 ، وحذؼ األلفالسين

ة 15 ّٚٗ ۡر ةََ  (ٔكةً ) َُ ّٚٗ  بفتح الكاؼ ۡر
16   ُِ جَّ ٌَ ُِ  حُ  َوَجَذَضةَوزُ  َجَذ جَّ ٌَ  (فيهما) بدؿ النوف بياء مضمومة َذَضةَوزُ يُ وَ  َذ
16  َٖ ۡظَص

َ
ُٖ  أ ۡظَص

َ
 م النوفبض أ

17  ٓ َِ ِ دَكَِداٗ
َ
َ  خ َِ ِ دَكَِداٗ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة خ



 دس والعشرينفرش الجزء السا                                                                 الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

رواية قالون عن نافع 
 المدني

 البيان

 

                                                                                                                 084      

 

 

19  ۡٓ ُٛ َّٜذَِي ۥٓ َوجِلُ  َوحِلُ ُٓ ُٛ  َّٜذَِي

وصاًل: بإتباع ميم ؛ و بالنوف بدؿ الياء
ولو في الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو؛ 

اإلتباع المد بمقدار حركتين أو أربع 
 ، فيصبح في اللفظة ثالثة أوجو:حركات

 عدـ إتباع ميم الجمع وىو المقدـ. -1
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -2

 .بمقدار حركتين
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -3

 .بمقدار أربع حركات
َخةُف  21

َ
ٓ أ َ  إِّنِ َخةُف  إِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

23  ٓ ِ َّ ُِ َٰ َ  َوَل ِ َّ ُِ َٰ  ةوصاًل: بفتح ياء اإلضاف َوَل
 بدؿ الياءبتاء مفتوحة  َرىَٰٓ دَ ََل  ََل يَُرىَٰٓ  25

25  ٓۚ ۡٓ ُٛ ُ٘ ُِ َسَٰ َٔ  َ٘ ُِ َسَٰ ۚۥٓ َٔ ُٓ نوف؛ ووصاًل: بإتباع ميم الجمع ال بفتح ُٛ
 واواً لفظية بخلٍف عنو

32  ٍَ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
ۚٓ أ ۡوحِلَةُٓء

َ
ۚٓ أ ٓ ۡوحِلَة

َ
ٍَ  أ ِ ْوَلَٰٓه

ُ
 ۬   أ
ٓۚ ۡوحِلَة

َ
ٍَ  أ ِ ْوَلَٰٓه

ُ
 أ

وىو  مدلمع االهمزة األولى  بتسهيل
 المقدـ أو القصر

 
 سورة محمد (  47) 

 

2  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
4  ْ ٜا َٰ  ًُذُِْ ْ ذَ ـَق ٜا  وألف بينهما ،بفتح القاؼ والتاء ُْ

18  ٓۚ ة َٛ اُؼ َۡشَ
َ
ۚٓ  َصةَٓء أ ة َٛ اُؼ َۡشَ

َ
 ۬  َصة أ

 ٓۚ ة َٛ اُؼ َۡشَ
َ
 َصةٓ أ

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر وىو 
 المقدـ أو التوسط
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ٓۡ َقَصحۡ  22 ۥٓ َقصِ  ُذ ُٓ  ۡحُذ

وصاًل: بإتباع ميم الجمع ؛ و بكسر السين
ولو في اإلتباع واواً لفظية بخلٍف عنو؛ 

، المد بمقدار حركتين أو أربع حركات
 فيصبح في اللفظة ثالثة أوجو:

 عدـ إتباع ميم الجمع وىو المقدـ. -1
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -2

 .بمقدار حركتين
الجمع واواً لفظية مع المد  إتباع ميم -3

 .بمقدار أربع حركات

26  ۡٓ ُٚ اَر   إِۡسَ
َ
ۥأ ُٓ ُٚ اَر وصاًل: بإتباع ميم الجمع ؛ و بفتح الهمزة ۡسَ

 واواً لفظية بخلٍف عنو

38  ۡٓ ُٗذ
َ
أ ُٓ ٝةَهَٰ  َهَٰٓ  ۬  ۥُٗذ

ُٓ ٝةَهَٰٓ   ۥٓ ُٗذ

مع القصر وىو المقدـ أو  بتسهيل الهمزة
اً وصاًل: بإتباع ميم الجمع واو و ؛ التوسط

 لفظية بخلٍف عنو
 

 سورة الفتح(  48) 

 

10  َ ُٙ ٱَّللَّ َ  َقَْۡيِٙ  َقَْۡي )عليو(؛ وترقيق الـ لفظ  كسر الهاءب ٱَّللَّ
 الجاللة جلي

 بدؿ الياء األولى بالنوف ۡؤتِيِٙ ُ٘ وَصَ  وََصُيۡؤتِيِٙ  10
17  ُٙ ُٙ  ۬  يُۡدِخْۡ ثۡ ُٙ ُٗ  ُحَكّذِ ُٙ جُ  ۬  ۡدِخْۡ ثۡ  (بالنوف بدؿ الياء )فيهما َكّذِ
24  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
َٰحِ   29 َرى ٜۡ َٰحِ   ٱتلَّ َرى ٜۡ رَۣ ۬  ٱتلَّ ٜۡ َٰحِ  ٱتلَّ  بالفتح وىو المقدـ، أو بالتقليل ى
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 سورة الحجرات(  49) 
 

 ءِ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبِّ  2
، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء

بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال  كسورةم
 ل في الياءيخفى المد المتص

َء إََِلَٰٓ  9 َء  دَِِفٓ  بتسهيل الهمزة الثانية ََلَٰٓ ٝادَِِفٓ
ة 12 ۡيذّٗ َٔ  ِ ّي ةَٔ  بكسر الياء مع التشديد ذّٗ

 
 سورة ق(  50) 

 

3  
َ
َٰ  َذاءِ أ

َ
بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف  َذا۬۬  أ

 بين الهمزتين
ُٜل  30 ٌُ ُٜل حَ  َج  بالياء بدؿ النوف ٌُ
ِ٘يٍت  33 ةٱۡدخُ  ٣٣ُّٔ َٚ ِ٘يتِ  ُْٜ ة ٣٣ ە  ُّٔ َٚ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡدُخُْٜ
37  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ۡدَبَٰرَ  40

َ
 بكسر الهمزة ۡدَبَٰرَ ِإَو َوأ

َ٘ةدِ  41 ُٕ ۡ َ٘ةدِۦ ٱل ُٕ ۡ  زائدة ساكنة ت ياءاثب: بإوصالً  ٱل
يُ  44 ٌَّ يُ تَشَّ  تََش  بتشديد الشين ٌَّ

 
 
 

 سورة الذاريات(  51) 

 ىذا الجزء )السادس والعشرين( من  خالؼ فيها في الكلمات الفرشيةال
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40  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ُرونَ  49 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ََّ

 
 سورة الطور(  52) 

 

21  ۡٓ ُٛ ٓۡ ُذّرِيََّذ ِٛ ِ َٰ  ث ۥ ُذّرِ َّ ُٓ ِٛ ِ ۥِٛ ذِ ـث ُٓ 
بزيادة ألف بعد الياء، وكسر التاء والهاء 

؛ ووصاًل: بإتباع ميم الجمع الجمع()ب
 واواً لفظية بخلٍف عنو

28  َٜ ُٚ ۥ  ُٙ   إَِّٗ
َ
َٜ خ ُٚ ۥ  ُٙ  الهمزةبفتح  َّٗ

طَۜۡيِؽُرونَ  37 ُٕ ۡ َطۡيِؽُرونَ  ٱل ُٕ ۡ  بالصاد فقط ٱل
ٜنَ  45 ٌُ ٜنَ يَ  يُۡطَك ٌُ  بفتح الياء ۡطَك

 
   سورة النجم(  53) 

 

7  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
وََرَءۡحذُ  19

َ
وََر۬ ُٓ أ

َ
ُٓ أ  بتسهيل الهمزة الثانية ۡحُذ

30  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
وََرَءيَۡخ  33

َ
وََر۬ أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية يَۡخ أ

َٜ ذَ  35 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ
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وََّلَٰ  50
ُ
 ََعًدا ٱَۡأ

 ََّلَٰ ؤۡ ٱَُل٘
 

  ََّلَٰ ـؤۡ ُّّ ا ََعدّٗ  :وضَلً 
 
 اثذداءً 

  ََّلَٰ ـؤۡ ٱُّ  /1
  ََّلَٰ ُّـؤۡ  /2
3/  

ُ
 ََّلَٰ وٱَۡأ

 ،لفظة )األولى(/ بهمز الواو مع إسكانها
وعند وصلها بلفظة )عاداً( فيقرأ: بنقل 
حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وىو 

، وبإدغاـ القطع )الالـ( مع حذؼ ىمزة
 لى(.ؤ )األ تنوين )عاداً( في الـ

لى(، لو ثالثة أوجو/ ؤ ابتداًء بلفظة )األ
مع األوؿ: االبتداء بهمزة وصل مفتوحة 

 .ضم الالـ
 .الثاني: االبتداء بالـ مضمومة

الثالث: إرجاعها إلى أصلها )كحفص(، 
أي بإثبات )اؿ( التعريف، والهمزة 

الواو  إسكافالمضمومة التي بعدىا، و 
 ، وىو المقدـ أداءً وعدـ ىمزىا

ةٓ  51 َٕ َٜداْ َذ ُٕ ٜدّٗ  َوَث ُٕ ةٓ َوَث َٕ وصاًل: بتنوين الفتح، واإلخفاء جلي؛  ا َذ
 إبداؿ التنوين ألفاً وقفاً: ب

 
 

 سورة القمر(  54) 

 

اِع   8 اِعۖۦۡ  ٱلَّ  زائدة ساكنة : بإثبات ياءوصالً  ٱلَّ

ُءِِّۡقَ  25
َ
َٰ  أ

َ
بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف  ِِّۡقَ ۬۬ أ

 بين الهمزتين

  َصة َءاَل  َصةَٓء َءاَل  41
 َصةٓ َءاَل 

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر وىو 
 وسطالمقدـ أو الت
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 ( سورة الرحمن 55) 
 

 وفتح الراء ،بضم الياء جُ رَ َُيۡ  ََيُۡرجُ  22
 

 ( سورة الواقعة 56) 

 

ََ  يَُِوُٜنَ  19  بفتح الزاي وُٜنَ يُ

نَِذا 47
َ
َٰ  أ

َ
مع إدخاؿ ألف  بتسهيل الهمزة الثانية َذا۫ى  أ

 بين الهمزتين

ءَِّٗة 54
َ
)أي بحذؼ ىمزة  بهمزة واحدة مكسورة إَِّٗة أ

 (-على اإلخبار- الستفهاـا
َو َءاثَةُٓؤَٗة 48

َ
ۡو َءاثَةُٓؤَٗة أ

َ
 بإسكاف الواو أ

وََرَءۡحُذٓ 58
َ
وََر۬ أ

َ
ۥأ ُٓ بتسهيل الهمزة الثانية؛ ووصاًل: بإتباع ميم  ۡحُذ

 الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو

59  ۡٓ ُٗذ
َ
ۥ َءأ ُٓ  َٰءٝاُٗذ

بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف 
وصاًل: بإتباع ميم الجمع و  ؛بين الهمزتين

 واواً لفظية بخلٍف عنو
ُرونَ  62 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ََّ

وََرَءۡحُذٓ 63
َ
وََر۬ أ

َ
ۥأ ُٓ بتسهيل الهمزة الثانية؛ ووصاًل: بإتباع ميم  ۡحُذ

 الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو

64  ۡٓ ُٗذ
َ
ۥ َءأ ُٓ  َٰءٝاُٗذ

بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف 
ووصاًل: بإتباع ميم الجمع  ؛ن الهمزتينبي

 واواً لفظية بخلٍف عنو
68  ُٓ وََرَءۡحُذ

َ
وََر۬ أ

َ
ُٓ أ  بتسهيل الهمزة الثانية ۡحُذ
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69  ۡٓ ُٗذ
َ
ۥٓ  َءأ ُٓ  َٰءٝاُٗذ

بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف 
ووصاًل: بإتباع ميم الجمع  ؛بين الهمزتين

ولو في اإلتباع ؛ واواً لفظية بخلٍف عنو
، د بمقدار حركتين أو أربع حركاتالم

 فيصبح في اللفظة ثالثة أوجو:
 عدـ إتباع ميم الجمع وىو المقدـ. -1
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -2

 .بمقدار حركتين
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -3

 .بمقدار أربع حركات
71  ُٓ وََرَءۡحُذ

َ
وََر۬ أ

َ
ُٓ أ  انيةبتسهيل الهمزة الث ۡحُذ

72  ۡٓ ُٗذ
َ
ۥٓ  َءأ ُٓ  َٰءٝاُٗذ

بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف 
ووصاًل: بإتباع ميم الجمع  ؛بين الهمزتين

ولو في اإلتباع ؛ واواً لفظية بخلٍف عنو
، المد بمقدار حركتين أو أربع حركات

 فيصبح في اللفظة ثالثة أوجو:
 عدـ إتباع ميم الجمع وىو المقدـ. -1
جمع واواً لفظية مع المد إتباع ميم ال -2

 .بمقدار حركتين
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -3

 .بمقدار أربع حركات
95  َ َٜ ل ُٛ  َ َٜ ل  بإسكاف الهاء ٛۡ

 
 سورة الحديد(  57) 

 

1  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
2  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
3  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
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4  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
6  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

ۥ 11 ُٙ ۥَذُيَضَٰكِىُ  َذُيَضَٰكَِى  الثانية الفاء بضم ُٙ

ۡمرُ  14
َ
ۡمرُ  َصةَٓء أ

َ
 ۬  َصة أ

ۡمرُ 
َ
 َصةٓ أ

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر وىو 
 المقدـ أو التوسط

24  ُّ َِ َن
َٜ ٱّۡ ُٚ  َ ُّ  ٱَّللَّ َِ َن

َ ٱّۡ  )ىو( الضمير بحذؼ ٱَّللَّ

َّٜةَ  26 ٜٓ  ٱجلُُّج  ةَ ءَ ٱجلُُّج
مع إسكانها، وزيادة ىمزة  واوبتخفيف ال

مفتوحة بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال 
 لواويخفى المد المتصل في ا
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 لةسورة المجاد  (  58) 

 

ُِرونَ  2 وتشديد الظاء والهاء  ،بفتح الياء ُرونَ َّٛ َـّ حَ  يَُظَٰٛ
 وحذؼ األلف ،وفتحها

2  َٰٓ ٓ  يـِٔ ٱلَّ قرأ حيث بحذؼ الياء التي بعد الهمزة،  ءِ ٱَلَّ
 مطلقاً ياء  دوفبهمزة مكسورة 

ُِرونَ  3 وتشديد الظاء والهاء  ،بفتح الياء ُرونَ َّٛ َـّ حَ  يَُظَٰٛ
 وحذؼ األلف ،وفتحها

 وكسر الزاي ،بضم الياء نَ ۡعزِ حِلُ  حِلَۡعُزنَ  10

ِِس  11 َخَْٰ َٕ ۡ ضۡ  ٱل َٕ ۡ بإسكاف الجيم، وحذؼ األلف،  ِِْس ٱل
 (؛ وال تخفى القلقلةفرادباإل)

13  ۡٓ ُذ ٌۡ ۡشَى
َ
ۥٓ  َءأ ُٓ ُذ ٌۡ  َٰءٝاۡشَى

بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف 
ووصاًل: بإتباع ميم الجمع  ؛بين الهمزتين

ولو في اإلتباع ؛ واواً لفظية بخلٍف عنو
، المد بمقدار حركتين أو أربع حركات

 فيصبح في اللفظة ثالثة أوجو:
 مع وىو المقدـ.عدـ إتباع ميم الج -1
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -2

 .بمقدار حركتين
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -3

 .بمقدار أربع حركات
 بكسر السين ُجٜنَ َوَيۡعصِ  َوَيۡعَصُجٜنَ  18
ۚٓ  إِنَّ  َورُُشِ ٓ   21  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِنَّ  َورُُشِ َ
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 رسورة الحش(  59) 

 

1  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

2 ٓ ُٛ ۥبِ  ُبُيَٜت ُٓ ُٛ ووصاًل: بإتباع ميم الجمع  ؛بكسر الباء ُيَٜت
 واواً لفظية بخلٍف عنو

14  ۡٓ ُٛ ۥَُتۡصِ  َُتَۡصُج ُٓ ُٛ بكسر السين؛ ووصاًل: بإتباع ميم الجمع  ُج
 واواً لفظية بخلٍف عنو

َخةُف  16
َ
ٓ أ َ  إِّنِ َخةُف  إِّنِ

َ
 ياء اإلضافةوصاًل: بفتح  أ

24  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
 

 سورة الممتحنة(  60) 

 

َٗة   1
َ
َٗة َوخ

َ
ٓ  ۬  َوخ َٗة

َ
مطلقًا: بإثبات األلف، فتمد وصاًل على  َوخ

 المنفصل، أي بالقصر والتوسط
3  ُِ  وفتح الصاد ،بضم الياء ُِ ۡىَط حُ  َحۡىِط
َٜةٌ  4 ۡش

ُ
َٜةٌ إِ  أ  بكسر الهمزة ۡش

ثًَداَوٱۡۡلَۡنَغةُٓء  4
َ
 بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة َبًداوَ َوٱۡۡلَۡنَغةُٓء  خ

َٜةٌ  6 ۡش
ُ
َٜةٌ إِ  أ  بكسر الهمزة ۡش

 ءُ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبُّ  12
، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء

بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال  ضمومةم
 يخفى المد المتصل في الياء

 ۬  َذاٝا ءُ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبُّ إَِذا 12
 َذاوِ  ءُ ٱجلَِّبٓ 

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو إبدالها 
 واواً مكسورة
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 سورة الصف(  61) 
 

1  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
َٰحِ  6 َرى ٜۡ َٰحِ  ٱتلَّ َرى ٜۡ رَۣ ۬  ٱتلَّ ٜۡ َٰحِ ٱتلَّ  بالفتح وىو المقدـ، أو بالتقليل ى
ۥٓ  6 ُٙ ُٕ ۥٓ  َبۡكِديَ  َبۡكِدي ٱۡش ُٙ ُٕ  اًل: بفتح ياء اإلضافةوص ٱۡش
7  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو
8  ُّٓ ذِ ُٔ  ٞ ّٓ ذِ  بتنوين الضم؛ واإلدغاـ فيما بعدىا جلي ُٔ

بفتح الراء، وضم الهاء، والصلة بواو  ۥهُ ٜرَ ُّٗ  ُٜٗرِهِۦ 8
 ؛ وتفخيم الراء جليلفظية

14 
 ِ َٗطةَر ٱَّللَّ

َ
أي ) أ

َٗطةرّٗ  (إّٜعف اَأول
َ
ِ   اأ وخفض لفظ  (،أنصار) حفت بتنوين َّلّلَّ

 بالـ الجر؛ واإلدغاـ جلي الجاللة

َٗطةرِٓي إََِل  14
َ
َٗطةرِيَ  أ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إََِل  أ

 
 ( سورة الجمعة 62) 

 
3  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
َٰحَ  5 َرى ٜۡ َٰحَ  ٱتلَّ َرى ٜۡ رَۣ ۬  ٱتلَّ ٜۡ َٰحَ ٱتلَّ  بالفتح وىو المقدـ، أو بالتقليل ى

 
 ة المنافقونسور (  63) 

 

 بكسر السين ُجٜنَ َُيۡصِ  َُيَۡصُجٜنَ  4
5  ْ ۡوا َّٜ َ َٜ  ل َ ْ ل  بتخفيف الواو األولى ۡوا

11  ٓۚ ة َٛ َصُْ
َ
ۚٓ  َصةَٓء أ ة َٛ َصُْ

َ
 ۬  َصة أ

 ٓۚ ة َٛ َصُْ
َ
 َصةٓ أ

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر وىو 
 المقدـ أو التوسط
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 سورة التغابن(  64) 
 

1  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ُٙ  َسّىِۡر  يُ  9 ُٙ ُٗ وَ  َسّىِۡر  ُٗ  َوُيۡدِخْۡ  )فيهما( بالنوف بدؿ الياء ۡدِخْۡ

 
 سورة الطالق(  65) 

 

 ءُ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبُّ  1
، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء

بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال  ضمومةم
 يخفى المد المتصل في الياء

 ۬  َذاٝا ءُ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبُّ إَِذا 1
 َذاوِ  ءُ ٱجلَِّبٓ 

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو إبدالها 
 واواً مكسورة

1  َّٖ ِٛ ِ َّٖ بِ  ُبُيٜد ِٛ ِ  بكسر الباء ُيٜد
َٜ ذَ  3 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ
ِلُ  3 َْٰ ِلٌ  َب َْٰ  بتنوين الضم َب

ِۚۦٓ  3 ۡمرِه
َ
ۡمرَ  أ

َ
 ۚۥٓ هُ أ

ووصاًل: بفتح الراء، وضم ىاء الكناية؛ 
؛ وتفخيم واواً لفظية بإتباع ىاء الكناية

 الراء جلي

َٰٓ وَ  4 ٓ وَ  (ٔكةً ) يـِٔ ٱلَّ قرأ حيث بحذؼ الياء التي بعد الهمزة،  ءِ ٱَلَّ
 مطلقاً ياء  دوفبهمزة مكسورة 

ا 8 اُّٗسُ  ُّٗۡسرّٗ  بضم الكاؼ رّٗ
َجّيَِجَٰخ   11 َجيَّ  ُٔ  بفتح الياء َجَٰخ  ُٔ
11  ُٙ ُٙ ُٗ  يُۡدِخْۡ  بالنوف بدؿ الياء ۡدِخْۡ
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 سورة التحريم(  66) 
 

 ءُ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبُّ  1
، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء

بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال  ضمومةم
 يخفى المد المتصل في الياء

2  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

 ءُ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبُّ  3
، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء

لفظة(، وال بعدىا؛ أي )بهمز ال ضمومةم
 يخفى المد المتصل في الياء

 ۬  ََلَٰ ٝا ءُ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبُّ إََِلَٰ  3
 ََّلَٰ وِ  ءُ ٱجلَِّبٓ 

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو إبدالها 
 واواً مكسورة

َرا 4 َٛ َٰ  دََظَٰ َرادَظَّ  بتشديد الظاء َٛ
ۥٓ  5 ۥٓ دِّ ُحجَ  ُحۡجِدََلُ  وتشديد الداؿ ،بفتح الباء ََلُ

 ءَ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبَّ  8
، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء

بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال  فتوحةم
 يخفى المد المتصل في الياء

 ءُ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبُّ  9
، وزيادة ىمزة مع إسكانها بتخفيف الياء

بعدىا؛ أي )بهمز اللفظة(، وال  ضمومةم
 يخفى المد المتصل في الياء

؛ ، وألف بعدىابكسر الكاؼ، وفتح التاء جِِٙۦَتَٰ َوكِ  َوُكُذجِِٙۦ 12
 )باإلفراد(
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 سورة الممك(  67) 

 

1  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
2  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
4  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
 بإسكاف الهاء َوۡهَ  َوِهَ  7

14  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

ُِٔ٘ذٓ 16
َ
ۥِٔ٘ٝاَٰء َءأ ُٓ  ُذ

مع إدخاؿ ألف  بتسهيل الهمزة الثانية
؛ ووصاًل: بإتباع ميم الجمع بين الهمزتين

 واواً لفظية بخلٍف عنو
ن 16

َ
ةٓءِ أ َٕ ةٓءِ  ٱلصَّ َٕ  بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة ٖيَ ٱلصَّ

ن 17
َ
ةٓءِ أ َٕ ةٓءِ  ٱلصَّ َٕ  بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة ٖيَ ٱلصَّ

 باإلشماـ ۡخ  َٔ ٓي شِؒ ۡخ  َٔ ِشٓي  27

28  ۡٓ رََءۡحُذ
َ
َر۬ أ

َ
ُٓ أ  ۥٓ ۡحُذ

وصاًل: بإتباع ميم و  ؛بتسهيل الهمزة الثانية
ولو في الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو؛ 

اإلتباع المد بمقدار حركتين أو أربع 
 ، فيصبح في اللفظة ثالثة أوجو:حركات

 عدـ إتباع ميم الجمع وىو المقدـ. -1
اً لفظية مع المد إتباع ميم الجمع واو  -2

 .بمقدار حركتين
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -3

 .بمقدار أربع حركات
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30  ۡٓ رََءۡحُذ
َ
َر۬ أ

َ
ُٓ أ  ۥٓ ۡحُذ

وصاًل: بإتباع ميم و  ؛بتسهيل الهمزة الثانية
ولو في الجمع واواً لفظية بخلٍف عنو؛ 

اإلتباع المد بمقدار حركتين أو أربع 
 ثالثة أوجو: ، فيصبح في اللفظةحركات

 عدـ إتباع ميم الجمع وىو المقدـ. -1
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -2

 .بمقدار حركتين
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -3

 .بمقدار أربع حركات
 

 سورة القمم(  68) 
 

7  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
22  ْ ِن ٱۡمُدوا

َ
نُ  أ

َ
ْ  أ  الساكنين بالضم تخلص من التقاء ٱۡمُدوا

 وتشديد الداؿ ،بفتح الباء جَلَةدِّ ُحجَ  ُحۡجِدجَلَة 32
48  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
49  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
51  ٍَ َٜٗ ٌُ ِّ ٍَ ََُّيۡ  َُُّيۡ َٜٗ ٌُ  بفتح الياء ِّ

 
 سورة الحاقة(  69) 

 

ُذنٞ  12
ُ
ۡذنٞ  أ

ُ
 بإسكاف الذاؿ أ

 الهاءبإسكاف  ّۡهَ ذَ  ِّهَ وَ  16
َٜ ذَ  21 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ
ُرونَ  42 ََّ ُرونَ ذَّ دَ  دََذ  د الذاؿيشدتب ََّ
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 سورة المعارج(  70) 

 

َل  1
َ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َل ةشَ  َشأ

ِٔهِذ   11 ٜۡ َٔ  يَ ٜۡ  بفتح الميم هِذ  يَ
اَقحّٗ  16 اَقحٞ  َٗزَّ  بدؿ تنوين الفتح بتنوين الضم َٗزَّ

33  ۡٓ َٰدِِٛ ِ  بَِشَهََٰر ۥب ُٓ ِٛ ِ  َشَهََٰدد
( باإلفراد) بحذؼ األلف التي بعد الداؿ؛

ووصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 
 بخلٍف عنو

 وإسكاف الصاد ،بفتح النوف ت  ۡط َٗ  ُُٗطت   43
 

 سورة نوح(  71) 
 

3  ْ ِن ٱۡخُجُدوا
َ
نُ  أ

َ
ْ  أ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡخُجُدوا

 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِلَّ  ُدََعٓءِيَ  ُدََعٓءِٓي إَِلَّ  6
ۡقَُْ٘خ  9

َ
ٓ أ َ  إِّنِ ۡقَُْ٘خ  إِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

ا 23 اوُ  َوّدّٗ  بضم الواو ّدّٗ
 مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة ثَۡحِّت  ثَۡحِّتَ  28

 
 سورة الجن(  72) 

 

3  َٰ ََٰ ۥ دََع ُٙ َّٗ
َ
ََٰ َٰ  َوخ ۥ دََع ُٙ  ِإَوَّٗ

 موضع ضمنبكسر الهمزة، وىذا ال
، وىي االثنى عشر موضعاً ( موضعاً 12)

، 14حتى اآلية  3األولى، أي من اآلية 
 18، أما اآلية 19باإلضافة إلى اآلية 

كحفص، وسيتم   –فيقرؤىا بفتح الهمزة 
 ذكرىا فيما يلي

ۥ ََكنَ  4 ُٙ َّٗ
َ
ۥ ََكنَ  َوخ ُٙ  بكسر الهمزة ِإَوَّٗ
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5  ٓ َّ٘ة َ٘ َّٗة َؿ
َ
ةٓ  َوخ َّ٘ َ٘  كسر الهمزةب ِإَوَّٗة َؿ

ۥ ََكنَ  6 ُٙ َّٗ
َ
ۥ ََكنَ  َوخ ُٙ  بكسر الهمزة ِإَوَّٗ

7  ْ ٜا ُّ٘ ٓۡ َؿ ُٛ جَّ
َ
ْ  َوخ ٜا ُّ٘ ۥ َؿ ُٓ ُٛ ووصاًل: بإتباع ميم الجمع بكسر الهمزة؛  ِإَوجَّ

 واواً لفظية بخلٍف عنو
َ٘ة 8 ۡص َٕ َ َّٗة ل

َ
َ٘ة َوخ ۡص َٕ َ  بكسر الهمزة ِإَوَّٗة ل

َّ٘ة 9 َُ َّٗة 
َ
َّ٘ة َوخ َُ  سر الهمزةبك ِإَوَّٗة 

َّٗة ََل  10
َ
 بكسر الهمزة ِإَوَّٗة ََل  َوخ

َّ٘ة 11 ِٔ َّٗة 
َ
َّ٘ة َوخ ِٔ  بكسر الهمزة ِإَوَّٗة 

12  ٓ َّ٘ة َ٘ َّٗة َؿ
َ
ةٓ  َوخ َّ٘ َ٘  بكسر الهمزة ِإَوَّٗة َؿ

ة 13 َّٕ َ َّٗة ل
َ
ة َوخ َّٕ َ  بكسر الهمزة ِإَوَّٗة ل

َّ٘ة 14 ِٔ َّٗة 
َ
َّ٘ة َوخ ِٔ  بكسر الهمزة ِإَوَّٗة 

ْ وَ  16 ٜا ُٕ َِّّٜ ٱۡشَذَقَٰ
َ
  خ

َ
ْ ن َوأ ٜا ُٕ  َِّّٜ ٱۡشَذَقَٰ

رسمت في المصحف المدني بفصل 
النوف عن الالـ، لذا يجوز الوقف 
 اضطراراً على النوف واالبتداء بالالـ

17  ُٙ ُۡ َ  يَۡصُْ ُٙ ن ُۡ  بالنوف بدؿ الياء ۡصُْ
ة 19 َّٕ َ ۥ ل ُٙ َّٗ

َ
ةِإَو َوخ َّٕ َ ۥ ل ُٙ  بكسر الهمزة َّٗ

20  ِۡ  وزيادة ألف بينهما ؛ح القاؼ والالـبفت َِ ٰـَ ًَ  ًُ
ًدا 25 َٔ ٓ أَ َ  َرّ ِ ًدا َرّ ِ َٔ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أَ

 
 سورة المزمل(  73) 

 

ۡص  3 ٌُ وِ ٱٗ
َ
وُ  أ

َ
ۡص  أ ٌُ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱٗ

ۥ 20 ُٙ وال يخفى إتباع ىاء  ؛بكسر الفاء والهاء ِٙۦَوِٗۡطىِ  َوِٗۡطَى
 الكناية ياًء لفظية

ۥ 20 ُٙ ِ  َوزَُُْس وال يخفى إتباع  ؛بكسر الثاء الثانية والهاء ِٙۦَوزُُْس
 ىاء الكناية ياًء لفظية
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 سورة المدثر(  74) 
 

 ؛ وال يخفى ترقيقهابكسر الراء ۡصزَ َوٱلّرِ  َوٱلرُّۡصزَ  5
50  ٞ ۡصتَ٘ىَِرة ۡصتَ٘ىَ  ُّٔ ُّٔ ٞ  بفتح الفاء َرة
ُرونَ  56 َُ ُرونَ دَ  يَۡذ َُ  ياءبالتاء بدؿ ال ۡذ

 
 سورة القيامة(  75) 

 

َُيَۡصُت  3
َ
َُيۡصِ  خ

َ
 بكسر السين ُت خ

 وال يخفى تفخيمها ؛بفتح الراء َق ثَرَ  ثَرَِق  7

ٖۡ  َراق   27 ٖ رَّ  َٔ بترؾ السكت؛ وال يخفى إدغاـ  وصاًل: اق  َٔ
 النوف في الراء

َُيَۡصُت  36
َ
َُيۡصِ  خ

َ
 بكسر السين ُت خ

37  َٰ ََ ٕۡ َٰ تُ  ُح ََ  ياءبدؿ ال بالتاء ٕۡ
 

 سورة اإلنسان(  76) 
 

بتنوين الفتح، فيبدؿ ألفاً وقفاً؛ واإلدغاـ  َشَلَِٰصَلّٗ  َشَلَِٰصََلْ  4
 فيما بعدىا جلي

ارِيَرا   15 َٜ ارِيرّٗ  ًَ َٜ بتنوين الفتح، فيبدؿ ألفاً وقفاً؛ واإلخفاء  اًَ
 عند القاؼ التي بعدىا جلي

ارِيَراْ ِٖٔ 16 َٜ ارِيرّٗ  ًَ َٜ ًَ ِّٔ فيبدؿ ألفاً وقفاً؛ واإلدغاـ  بتنوين الفتح، ٖا 
 فيما بعدىا جلي

21  ۡٓ ُٛ َِي َْٰ ِٛ  َع ِي َْٰ ۥَع ُٓ 
وكسر الهاء؛  لتصبح مدية، بإسكاف الياء

ووصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية 
 بخلٍف عنو
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 سورة المرسالت(  77) 
 

 بضم الذاؿ ًراُٗذُ  ُٗۡذًرا 6
َدۡرَٗة 23 ٌَ دَّ  َذ ٌَ  بتشديد الداؿ ۡرَٗةَذ
َخٞ صِ  33  بزيادة ألف بعد الالـ )بالجمع( ِصَمََٰلَٰخٞ  َمَْٰ
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 سورة النبأ(  78) 
 

ِّ  َووُذَِعخِ  19  األولى بتشديد التاء َعخِ َووُذ
ة 25 ةرّٗ ة وََمصَّ  بتخفيف السين وََمَصةرّٗ
َٰتِ  37 َمََٰن َمََٰنَٰتِ  رَّبُّ  رَّّبِ ٱلصَّ  بضم الباء ٱلصَّ
ۖۡ  ٱلرََّٰمۡحۖۡ  37 ُٖ  م النوفبض ٱلرَّۡظَمَٰ

 
 سورة النازعات(  79) 

 

ءَِّٗة 10
َ
َٰ  أ

َ
مع إدخاؿ ألف  بتسهيل الهمزة الثانية َّٗة۬۬  أ

 بين الهمزتين

ءَِذا 11
َ
)أي بحذؼ ىمزة  بهمزة واحدة مكسورة َذاإِ  أ

 (-على اإلخبار- االستفهاـ

ًٜى 16 َٜ  ُؼ وال يخفى أف األلف  ،بحذؼ التنوين ىُؼ
 محذوفة وصالً اللتقاء الساكنين

18  َٰ َٰ دَزَّ  دََزّكَّ  بتشديد الزاي ّكَّ

27  ۡٓ ُٗذ
َ
ۥٓ  َءأ ُٓ  َٰءٝاُٗذ

بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف 
ووصاًل: بإتباع ميم الجمع  ؛بين الهمزتين

ولو في اإلتباع ؛ واواً لفظية بخلٍف عنو
، المد بمقدار حركتين أو أربع حركات

 فيصبح في اللفظة ثالثة أوجو:
 الجمع وىو المقدـ. عدـ إتباع ميم -1
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -2

 .بمقدار حركتين
إتباع ميم الجمع واواً لفظية مع المد  -3

 .بمقدار أربع حركات
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 سورة عبس(  80) 
 

4  ُٙ  بضم العين ُٙ َذَذَ٘ىكُ  َذَذَ٘ىَك
ىَٰ  6 ىَٰ دَطَّ  دََطدَّ  بتشديد الصاد دَّ
9  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

هُۥ 22 نَِشَ
َ
هُۥ َشةَٓء أ نَِشَ

َ
 ۬  َشة أ

هُۥ نَِشَ
َ
 َشةٓ أ

بإسقاط الهمزة األولى مع القصر وىو 
 المقدـ أو التوسط

َ٘ة 25 َّٗة َضَجبۡ
َ
َ٘ةإِ  خ  بكسر الهمزة َّٗة َضَجبۡ

 
 سورة التكوير(  81) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 سورة االنفطار(  82) 
 

7  ٍَ َ ٍَ َذَكدَّ  َذَكَدل َ  بتشديد الداؿ ل
 

 سورة المطففين(  83) 
 

ِۡ  َرانَ  14  بترؾ السكت، وال يخفى اإلدغاـ وصاًل: انَ ثَِ رَّ  ثَ
ِٛيَ  31 ُِ ِٛيَ  وَ ُِ َٰ  بألف بعد الفاء َف

 
 سورة االنشقاق(  84) 

 

َٰ َط َويُ  َوَيۡطَ َٰ  12  وتشديد الالـ ،وفتح الصاد ،بضم الياء  َّ
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 سورة البروج(  85) 

 

14  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ُۡىٜظ   22 ُۡىُٜظ   َمَّ  الكسر تنوين بتنوين الضم بدؿ َمَّ

 
 سورة الطارق(  86) 

 

ة 4 َّٕ َّ ة ل َٕ َّ  بتخفيف الميم ل
 

  ( سورة األعمى 87) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 سورة الغاشية(  88) 

 

فُ  11 َٕ ُ  تَۡص فُ ت َٕ  بضم التاء ۡص
 بدؿ تنوين الفتحبتنوين ضم  َيحٞ َلَٰنِ  َلَٰنَِيحّٗ  11

 
 سورة الفجر(  89) 

 

 زائدة ساكنة: بإثبات ياء وصالً  ۦيَِۡسِ  يَِۡسِ  4
15  ٓ َ  َرّ ِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َرّ ِ
15  ِٖ َٔ ۡزَر

َ
ۦ أ ِٖ َٔ ۡزَر

َ
 زائدة ساكنة: بإثبات ياء وصالً  أ

16  ٓ َ  َرّ ِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َرّ ِ
َهََٰنِ  16

َ
ۦ أ َهََٰنِ

َ
 زائدة ساكنة: بإثبات ياء وصالً  أ

ٜنَ  18 غُّ ٜنَ َُتُ  دََحَٰٓ  حذؼ األلف، و ضم الحاءب غُّ
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 سورة البمد(  90) 
 

َُيَۡصُت  5
َ
َُيۡصِ  خ

َ
 بكسر السين ُت خ

َُيَۡصُت  7
َ
َُيۡصِ  خ

َ
 بكسر السين ُت خ

ۡؤَضَدةُ   20  بإبداؿ الهمزة واواً  َضَدةُ  ُّٜٔ  ُّٔ
 

 ( سورة الشمس 91) 

 
 بالفاء بدؿ الواو ََل ََيَةُف وَ  َوََل ََيَةُف  15

 
 

 سورة الميل(  92) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 
 

 ( سورة الضحى 93) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 
 

 ( سورة الشرح 94) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 
 

 ( سورة التين 95) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
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 سورة العمق(  96) 

 

رََءيَۡخ  9
َ
َر۬ أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية يَۡخ أ

رََءيَۡخ  11
َ
َر۬ أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية يَۡخ أ

رََءيَۡخ  13
َ
َر۬ أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية يَۡخ أ

 
 سورة القدر(  97) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 ( سورة البينة 98) 

 

 حِ ـَٔ ٱََّۡبِيٓ  ٱََّۡبِيَّحِ  6
بتخفيف الياء مع إسكانها لتصبح مدية 
وبعدىا ىمزة مفتوحة؛ وال يخفى المد 

 المتصل

 حِ ـَٔ ٱََّۡبِيٓ  ٱََّۡبِيَّحِ  7
بتخفيف الياء مع إسكانها لتصبح مدية 
وبعدىا ىمزة مفتوحة؛ وال يخفى المد 

 المتصل
 

 ( سورة الزلزلة 99) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 العاديات( سورة  100) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 ( سورة القارعة 101) 

 

َٜ ذَ  7 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ
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 ( سورة التكاثر 102) 

 ال خالؼ فيها
 

 ( سورة العصر 103) 

 ال خالؼ فيها
 

 سورة اليمزة(  104) 
 

 بكسر السين ُت َُيۡصِ  َُيَۡصُت  3
8  ٞ ۡؤَضَدة ُّٔ  ُّٜٔ ٞ  واً بإبداؿ الهمزة وا َضَدة

 
 ( سورة الفيل 105) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 ( سورة قريش 106) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 ( سورة الماعون 107) 

 

رََءيَۡخ  1
َ
َر۬ أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية يَۡخ أ

 
 ( سورة الكوثر 108) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 سورة الكافرون(  109)  
 خالؼ فيها في الكلمات الفرشية ال
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 ( سورة النصر 110) 

 ال خالؼ فيها
 
 

 سورة المسد(  111) 
 

 بضم التاء َّمَّةَّحُ  َّمَّةَّحَ  4
 

 سورة اإلخالص(  112) 
 

ا 4 ًٜ ُى ىُ  َُ  بهمز الواو اؤً َُ
 

 ( سورة الفمق 113) 

 ال خالؼ فيها
 

 ( سورة الناس 114) 

 ال خالؼ فيها
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 لثالقسم الثا                                             

 

               

                                       

 فقط يةالفرشالكلمات                                   
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 ( سورة الفاتحة 1) 
 

4  ٍِ ِ َْٰ ٍِ  َم بعد الميمالتي بحذؼ األلف  َمِْ  
 

 ( سورة البقرة 2) 
 

 وزيادة ألفاً  ،وفتح الخاء ،بضم الياء ُقٜنَ دِ ٰـَ َُيَ  ََيَۡدُقٜنَ  9
 ، وكسر الداؿبعدىا

 وتشديد الذاؿ ،وفتح الكاؼ ،بضم الياء ثُٜنَ ذِّ سَ يُ  يَۡسِذثُٜنَ  10
29  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو
30  ُٓ ۡقَْ

َ
ٓ أ َ  إِّنِ ُٓ  إِّنِ ۡقَْ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

33  ُٓ ۡقَْ
َ
ٓ أ َ  إِّنِ ُٓ  إِّنِ ۡقَْ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

51  ُٓ َۡذُت َذتُّ  ٱَّتَّ  لذاؿ في التاءبإدغاـ ا ُٓ ٱَّتَّ
ۡنىِرۡ  58  ، وفتح الفاءبياء مضمومة بدؿ النوف رۡ ۡنىَ حُ  جَّ
 )بهمز اللفظة( َٖ  ۧـ ِٔـٱجلَّبِيٓ  َٖ  ۧٱجلَّجِّيِ  61
62   َِٰ َٰجِ  يَ  َِٔوٱّصَّ  بحذؼ الهمزة يَ ـ َوٱّصَّ
ُزوّٗ  67 زُ  اۖۡ ُٚ  بهمز الواو اۖۡ ؤّٗ ُٚ
 بإسكاف الهاء َذّۡهَ  وَِّهَ  74
80  ۡٓ َۡذُت َّتَّ

َ
  خ

َ
َذتُّ خ  بإدغاـ الذاؿ في التاء ۥُٓ َّتَّ

ۥ َٔ َخِؽٓي  81 ُٙ ۥٰـَ  َٔ َخِؽٓي  ُذ ُٙ  (الجمع)ب بزيادة ألف بعد الهمزة ُذ
ُرونَ  85 َٛ َٰ  دََظَٰ ُرونَ دَظَّ  بتشديد الظاء َٛ
85  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ُْٜنَ  85 َٕ ُْٜنَ حَ  َتۡك َٕ  بالياء بدؿ التاء ۡك
91  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ۢنجَِيةٓءَ  91

َ
ۢنجِ  أ

َ
 بإبداؿ الياء ىمزة؛ أي )بهمز اللفظة( ةٓءَ بَ أ
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92  ُٓ َۡذُت َذتُّ  ٱَّتَّ  بإدغاـ الذاؿ في التاء ُٓ ٱَّتَّ
98  َِ َٰ ى َُ ِٔي َُ  َو ِٔي  بهمزة مكسورة بعد األلف َِ  ِٔــَٰٓ َو

112  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
َ  ُِ  َٔ تُۡس  119  الالـ إسكافبفتح التاء، و  ِۡ  َٔ ۡس ت
ِٛۡدي 124 ِديَ  َخ ۡٛ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َخ
125  ْ ُِذوا َ  َوٱَّتَّ ْ َوٱَّتَّ  بفتح الخاء ُذوا

132  َٰ  وَ  َوَوّصَّ
َ
 ،بزيادة ىمزة مفتوحة بعد الواو األولى َّصَٰ وۡ أ

 ف الصاديخفتو  الثانية، ف الواواسكإو 
 و، والبدؿ وصاًل في الوا)بهمز اللفظة( ٜنَ  ٔـُ ٱجلَّبِيٓ  ٱجلَّبِيُّٜنَ  136
137  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو
139  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو
ٜلُٜنَ  140 ٌُ ۡم َت

َ
ۡم  أ

َ
ٜلُٜنَ حَ أ  بدؿ التاء بالياء ٌُ
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ٜۡ يََرى 165 َ ٜۡ  َول َ  بالتاء بدؿ الياء َرىدَ َول
َٰتِ  168 َٰتِ  ُخُؽَن  ؛ وال تخفى القلقلةالطاء بإسكاف ُخۡؽَن
 بضم الراء ٱَِّۡبُّ  (ٔكةً ) ٱَِّۡبَّ  177

177  َّٖ ِٖ  َوَلَِٰس ف النوف دوف تشديد، فتكسر اسكإب َوَلَِٰس
 وصاًل اللتقاء الساكنين

 )بهمز اللفظة( َٖ  ۧـ ِٔـٱجلَّبِيٓ وَ  َٖ  ۧٱجلَّجِّيِ وَ  177
 بضم التاء دوف تنوين وِۡديَحُ  وِۡديَحٞ  184
 بكسر الميم َؼَكةمِ  َؼَكةمُ  184

ُِي    184 ىا، وفتح بعد ألفلسين وزيادة بفتح ا َُِيۖۡ َِٔسَٰ  ِمۡص
 دوف تنوين؛ )بالجمع( النوف

َٜ ذَ  184 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ

اِع   186  َدََعنِ   ٱلَّ

 :وضَلً 
اِعۦ) اِع   ٱلَّ  ۬  (ٱلَّ
 (َدََعِنۦ ۖۡ ۬  َدََعنِ  )

 :وًىةً 
اِع   َدََعنِ  )  (ٱلَّ

أو  ،فيهما ساكنة إثبات ياء زائدةبوصاًل: 
  .حذفها وىو المقدـ

 .-كحفص- قفاً: حذؼ الياءو 
 (ے)الداعوال يخفى المد المنفصل في 

 وصالً 

 بكسر الباء ُيَٜت ٱۡۡلِ  (ٔكةً ) ٱۡۡلُُيَٜت  189

189  َّٖ ِٖ  ٱَِّۡبَّ  َوَلَِٰس النوف دوف تشديد، فتكسر  بإسكاف ٱَِّۡبُّ  َوَلَِٰس
 ، وضم الراءوصاًل اللتقاء الساكنين

204  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ِٓ ٱل 208 ْۡ ِٓ ٱلصَّ  ّصِ  بفتح السين ْۡ
َٰتِ  208 َٰتِ  ُخُؽَن  ؛ وال تخفى القلقلةالطاء بإسكاف ُخۡؽَن
 )بهمز اللفظة( َٖ  ۧـ ِٔـٱجلَّبِيٓ  َٖ  ۧٱجلَّجِّيِ  213
َٜل  214 ٌُ َٰ َح ُٜل  َظّتَّ ٌُ َٰ َح  بضم الالـ َظّتَّ
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216  َٜ ُٚ َٜ  (اثلَلزح) َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
217  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  اءبإسكاف اله َو
ُزوّٗ  231 زُ  اۚٓ ُٚ  بهمز الواو اۚٓ ؤّٗ ُٚ
 ؛ وال تخفى القلقلةبإسكاف الداؿ ًَۡدُرهُۥ (ٔكةً ) ًََدُرهُۥ 236
 بدؿ تنوين الفتح بتنوين الضم َوِضيَّحٞ  َوِضيَّحّٗ  240
ۥ 245 ُٙ ۥ َذُيَضَٰكَِى ُٙ  الثانية الفاء بضم َذُيَضَٰكُِى
ُػ  245 ُ

 بالصاد َوَيۡجُطُػ  َوَيۡجط 
 )بهمز اللفظة( ء  جِلَِبٓ  جِلَِبّ   246
246  ۡٓ ُٓ َقصِ  َقَصۡحُذ  بكسر السين ۥٓ ۡحُذ
247  ۡٓ ُٛ ُٓ  ٔـُ َٗبِيٓ  َٗبِيُّ  )بهمز اللفظة( ۥٓ ُٛ
248  ۡٓ ُٛ ُٓ  ٔـُ َٗبِيٓ  َٗبِيُّ  )بهمز اللفظة( ۥٓ ُٛ
ٓ إَِلَّ  249 ِ َّ ِٔ  َ ِ َّ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِلَّ  ِٔ
 بفتح الغين ۡروََۢةمَ  ُمۡروََۢة 249
 وألف بعدىا ،وفتح الفاء ،بكسر الداؿ فُ ٰـَ وَ دِ  َدۡذفُ  251
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255  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ۦ 258 ۡيِ

ُ
َٗة  أ

َ
ۦ خ ۡيِ

ُ
َٗة أ

َ
ۦ ۬  خ ۡيِ

ُ
َٗةٓ أ

َ
 مطلقًا: بإثبات األلف خ

 بإسكاف الهاء َوۡهَ  َوِهَ  259
ة 259 َٚ ةُٗجِِشُ  ُٗجِِشُ  بالراء بدؿ الزاي َٚ
ةٍ  265 َٜ ةٍ  ثَِرۡب َٜ  بضم الػراء ثُِرۡب
ة 265 َٛ ُزَْ

ُ
زۡ  أ

ُ
ةأ َٛ  بإسكاف الكاؼ َْ

ة 271 َّٕ ِ  وَِ٘كِ ة  ـِ ٚكوَ٘ ة َّٕ َّٕ  باختالس كسرة العين، أو إسكانها وَِ٘ۡك
َٜ ذَ  271 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ
 بدؿ الياء، وإسكاف الراء بالنوف َوَُٗسّىِرۡ  َوُيَسّىِرُ  271
273  ُٓ ُٛ ُٓ َُيۡصِ  َُيَۡصُج ُٛ  بكسر السين ُج
ۡحَِسَ  280 ۡحُِسَ  ة   َٔ  السين ضمب ة   َٔ
280  ْ ٜا ًُ ْ  دََطدَّ ٜا ًُ دَّ  بتشديد الصاد دَطَّ
ةّٗ  282 ٞ  دَِخََٰرةً َظةِِضَ ة  )فيهما( بدؿ تنوين الفتح بتنوين الضم دَِخََٰرةٌ َظةِِضَ
 بإسكاف الراء؛ وترقيق الراء جلي َذَيۡنىِرۡ  َذَيۡنىِرُ  284
ُب  284 ٖ َوُيَكّذِ  إدغاـ الباء في الميم بغنةو بإسكاف الباء؛  َّٖٔ  َوُيَكّذِب َٔ

 
 ( سورة آل عمران 3) 

 

13 ُٓٛ ُٓ  يََرۡوَج ُٛ  بالتاء بدؿ الياء ۥدََرۡوَج
ِٖ  َوًُِ 20 َجَك ۦ  َوًُِ ٱتَّ ِٖ َجَك  ساكنة بإثبات ياء زائدة :وصالً  ٱتَّ
 )بهمز اللفظة( َٖ  ۧـ ِٔـٱجلَّبِيٓ  َٖ  ۧٱجلَّجِّيِ  21
35  ِٔ ٍَ ٓ  إَِّٗ ِ َّ  ٍَ ۖۡ إَِّٗ َ ِ َّ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ِٔ
ة 36 َٚ ِخيُذ

ُ
ٓ أ َ  ِإَوّنِ ة ِإَوّنِ َٚ ِخيُذ

ُ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

ة 37 َٛ َْ ة َوَكىَّ َٛ  بتخفيف الفاء َوَكَىَْ
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ٓ  (ٔكةً ) َزَكرِيَّة 37  بزيادة ىمزة مضمومة بعد األلف ءُ َزَكرِيَّة
ٓ َزَكرِيَّ  َزَكرِيَّة 38  بزيادة ىمزة مضمومة بعد األلف ءُ ة
39  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ِ  ةَوَٗبِّيّٗ  39  )بهمز اللفظة( ة ّٔٗـ يٓ َوَٗب
41  ۡۖ ٓ َءايَحّٗ َ  َّلِ ۖۡ  َّلِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َءايَحّٗ

ۡخُْيُ  49
َ
ٓ أ ّنِ

َ
َ إِ  خ ۡخُْيُ  ّنِ

َ
وصاًل: بفتح ياء بكسر ىمزة )أني(، و  أ

 اإلضافة

ألف بعد الطاء وبعدىا ىمزة  ةاديز ب َر اهِ ـَٰٓ ؼَ  اَؼۡيَ   49
 مكسورة بدؿ الياء

49  ٓۚ ۡٓ ُٓ بِ  ُبُيٜدُِس ٓ ُيٜدُِس  بكسر الباء ۚۥٓ
َٗطةرِٓي إََِل  52

َ
َٗطةرِيَ  أ

َ
 بفتح ياء اإلضافة إََِل  أ

57  ۡٓ ِٛ َٜوِّي ُٓ ُ٘ ذَ  َذُي ِٛ  بدؿ الياء األولى بالنوف ۥٓ َٜوِّي
62  َ َٜ ل َ  (ٔكةً ) ُٛ  الهاءبإسكاف  َٜ ٛۡ ل
 )بهمز اللفظة( ءُ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبُّ  68
ٍَ  يَُؤّدِهِۦٓ  75 ِ  (ٔكةً ) إحَِلۡ ٍَ  يَُؤّدِه  صلة دوفبكسر الهاء  إحَِلۡ
 بكسر السين تِلَۡعِصُجٜهُ  تِلَۡعَصُجٜهُ  78
َّٜةَ  79 ٜٓ  َوٱجلُُّج  )بهمز اللفظة( ةَ ءَ َوٱجلُُّج

ٜنَ  79 ُٕ ِ ٜنَ َْ كۡ تَ  ُتَكّْ وفتح الالـ  ،العين وإسكاف ،فتح التاءب ُٕ
 مع تخفيفها

80  ۡٓ ُمَرُك
ۡ
ن َوََل يَأ

َ
ُٓ  أ ُمرُُز

ۡ
ن ۥٓ َوََل يَأ

َ
 بضم الراء أ

 )بهمز اللفظة( َٖ  ۧـ ِٔـٱجلَّبِيٓ وَ  َٖ  ۧٱجلَّجِّيِ وَ  80
 )بهمز اللفظة( َٖ  ۧـ ِٔـٱجلَّبِيٓ  َٖ  ۧٱجلَّجِّيِ  81

ُٓ َجَٰ َءاَتيۡ  َءادَۡحُذُسٓ 81 زيادة و  لثانية،ا بنوف مفتوحة بدؿ التاء ۥُس
 ألف بعدىا

81  ۡٓ َخۡذُت
َ
َخذتُّ  َوأ

َ
 بإدغاـ الذاؿ في التاء ۥُٓ َوأ

 بالتاء بدؿ الياء )فيهما( دُرَۡصُكٜنَ ۬   ۡجُنٜنَ تَ  يُرَۡصُكٜنَ ۬   َحۡجُنٜنَ  83



 القسم الثالث/ الكلمات الفرشية للجزء الثالث                                               الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

ن عن نافع رواية قالو
 المدني

 البيان

 

                                                                                                                 207      

 

 

 ، والبدؿ وصاًل في الواو)بهمز اللفظة( ٜنَ  ٔـُ ٱجلَّبِيٓ وَ  ٱجلَّبِيُّٜنَ وَ  84
85  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  الهاءبإسكاف  َو
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 بفتح الحاء شُّ ظَ  ِظشُّ  97
ۢنجَِيةٓءَ  112

َ
ۢنجِ  ٱَۡأ

َ
 بإبداؿ الياء ىمزة؛ أي )بهمز اللفظة( ةٓءَ بَ ٱَۡأ

115  ْ ٜا ْ تَ  َحۡىَكُْ ٜا  بالتاء بدؿ الياء ۡىَكُْ
 بالتاء بدؿ الياء دُۡسَىُروهُ   يُۡسَىُروهُ   115

120  ۡٓ ُٓ  ََل يَُُضُُّز  إسكاف الراءو  ،بكسر الضاد ۥََل يَُِضُۡز
ِٔيَ  125 ِ ّٜ َّٜ  ُمَص  بفتح الواو ِٔيَ ُمَص
133  ْ ٜٓا ْ  َوَشةرُِق ٜٓا  الواو األولىبحذؼ  َشةرُِق
ة 145 َٛ ۡ٘ ِٔ ة (ٔكةً ) ُٗۡؤدِِٙۦ  َٛ ۡ٘ ِٔ  صلة دوفبكسر الهاء  ُٗۡؤدِِٙ 
 )بهمز اللفظة( ء  ِبٓ َّٗ  ِبّ  َّٗ  146
146  َِ ََٰذ َِ  َق ِ  لتاءوكسر ا ،وضم القاؼ ،حذؼ األلفب ًُذ
150  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
154  ۡٓ ُٓ بِ  ُبُيٜدُِس  بكسر الباء ۥُيٜدُِس
157  ۡٓ ذُّ ُٔ  ِٔ ُٓ  بكسر الميم األولى ۥذُّ
ُكٜنَ  157 َٕ ُكٜنَ  ََيۡ َٕ  بالتاء بدؿ الياء ََتۡ
158  ۡٓ ذُّ ُٔ  ِٔ ُٓ  بكسر الميم األولى ۥٓ ذُّ
 )بهمز اللفظة( ء  جِلَِبٓ  جِلَِبّ   161
161  ٓۚ َِّ ۚٓ نَ حُ  َحُن  وفتح الغين ،بضم الياء َِّ
 بكسر السين َبَّ َوََل َُتۡصِ  َوََل َُتَۡصَبَّ  169
176  ٍَ ٍَ زِ َوََل ُُيۡ  َوََل َُيُۡزٗ  وكسر الزاي ،بضم الياء ٗ
 بكسر السين َوََل َُيِۡصَبَّ  َوََل َُيَۡصَبَّ  178
 بكسر السين َوََل َُيِۡصَبَّ  َوََل َُيَۡصَبَّ  180
181  

َ
ۢنجِ  ۢنجَِيةٓءَ ٱَۡأ

َ
 بإبداؿ الياء ىمزة؛ أي )بهمز اللفظة( ةٓءَ بَ ٱَۡأ

 كسر السينبو  ،بالياء بدؿ التاء ََل َُيِۡصَبَّ  ََل َُتَۡصَبَّ  188
188 ُٓٛ َّ٘ ُٓ وَََل َُتۡصِ  وَََل َُتَۡصبَ ُٛ َّ٘  كسر السينب ۥبَ
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 ( سورة النساء 4) 
 

 بتشديد السين ةَٓءلُٜنَ تَصَّ  تََصةَٓءلُٜنَ  1
5  ّٕٗ ّٕٗ  ةًَِحَٰ  بحذؼ األلف ةرَِي

ٞ  َنَِٰظَدةّٗ  11  الفتح تنوين بتنوين الضم بدؿ َنَِٰظَدة
 وياء بعدىا بدؿ األلف ،بكسر الصاد يُِّٜص  يَُّٜصَٰ  12
13  ُٙ ُٙ ُٗ  يُۡدِخْۡ  بالنوف بدؿ الياء ۡدِخْۡ
14  ُٙ ُٙ ُٗ  يُۡدِخْۡ  بالنوف بدؿ الياء ۡدِخْۡ
 اءبكسر الب ُيٜتِ ٱۡۡلِ  ٱۡۡلُُيٜتِ  15
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24  َِّ ِظ

ُ
  َوأ

َ
 بفتح الهمزة والحاء َِّ ظَ َوأ

 بتنوين الضم بدؿ تنوين الفتح دَِخََٰرةٌ  دَِخََٰرةً  29
ۡدَخَلّٗ  31  بفتح الميم ۡدَخَلّٗ َّٔ  ُّٔ
َدۡت  33 ٌَ َٰ  َخ َدۡت ـَع  ألفاً بعد العين بزيادة ٌَ
َ٘حّٗ  40 َ٘حٞ  َظَص  بتنوين الضم بدؿ تنوين الفتح َظَص
ىَٰ  42 َّٜ َ  تَُص ىَٰ صَّ ت  سينوتشديد ال بفتح التاء، َّٜ
ة 58 َّٕ ة  ـِ ِٗٚك ِٗكِ ة َّٕ َّٕ  باختالس كسرة العين، أو إسكانها ِٗۡك
 )بهمز اللفظة( َٖ  ۧـ ِٔـٱجلَّبِيٓ  َٖ  ۧٱجلَّجِّيِ  69
73   ٖ ٓۡ دَُس َّّ  ۡٓ ٖ  يَ َّّ  بالياء بدؿ التاء ُس
92  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
94  َٓ َٰ َل َٓ  ٱلصَّ َْ  األلف بحذؼ ٱلصَّ
 بفتح الراء َدۡيَ  َدۡيُ  95

108  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ِۦ   115 َّلِ َٜ ِ   َوُٗۡطِِْٙۦ ُٗ َّلِ َٜ  صلة دوفبكسر الهاء  َوُٗۡطِِْٙ  ُٗ
124  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
125  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

َٰ يَ  يُۡطَِْعة 128 مع تشديد  بفتح الياء والصاد والالـ، َعةَْ صَّ
 الصاد وألف بعدىا

َل  140  بضم النوف، وكسر الزاي َل ّزِ ُٗ  َٗزَّ
142  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو
ۡركِ  145 رَ  ٱلَّ  بفتح الراء كِ ٱلَّ
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ٓۡ يُ  152 ِٛ ُٓ ُٗ  ۡؤتِي ِٛ  بدؿ الياء األولى بالنوف ۥٓ ۡؤتِي

154  ْ ْ ََل َتۡكدُّ  ََل َتۡكُدوا  ۬  وا
ْ دُّ ـَ ََل دَٚك  وا

 ولو في العين وجهاف: ،د الداؿبتشدي
األوؿ: اإلسكاف، وىو المقدـ، وبذلك 

 يلتقي ساكناف، وىو جائز.
الثاني: فتح العين مع اختالس ىذه 

 لفتحة.ا
ۢنجَِيةٓءَ  155

َ
ۢنجِ  ٱَۡأ

َ
 بإبداؿ الياء ىمزة؛ أي )بهمز اللفظة( ةٓءَ بَ ٱَۡأ

 )بهمز اللفظة( َٖ  ۧـ ِٔـٱجلَّبِيٓ وَ  َٖ  ۧٱجلَّجِّيِ وَ  163
176  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

 
 ( سورة المائدة 5) 

 
5  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

ۢنجَِيةٓءَ  20
َ
ۢنجِ  أ

َ
 بإبداؿ الياء ىمزة؛ أي )بهمز اللفظة( ةٓءَ بَ أ

َخةُف  28
َ
ٓ أ َخةُف  إِّنِ

َ
َ أ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِّنِ

رِيدُ  29
ُ
ٓ أ َ  إِّنِ رِيدُ  إِّنِ

ُ
 ح ياء اإلضافةوصاًل: بفت أ

41  ٍَ ٍَ زِ ََل ُُيۡ  ََل َُيُۡزٗ  وكسر الزاي ،بضم الياء ٗ
 ، والبدؿ وصاًل في الواو)بهمز اللفظة( ٜنَ  ٔـُ ٱجلَّبِيٓ  ٱجلَّبِيُّٜنَ  44
ُذنِ  45

ُ
ُذَن ثِٱَۡأ

ُ
ۡذنِ  َوٱَۡأ

ُ
ۡذَن ثِٱَۡأ

ُ
 بإسكاف الذاؿ )فيهما( َوٱَۡأ

َٜ ذَ  45 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ
ُٜل  53 ٌُ ُٜل  َوَي ٌُ  بحذؼ الواو َح

ٖ يَۡردَدَّ  54 ٖ يَۡردَدِ  َٔ ؛ األولى مكسورة والثانية ساكنة ،بدالين دۡ َٔ
 وال تخفى القلقلة

ُزوّٗ  57 زُ  اُٚ  بهمز الواو اؤّٗ ُٚ
ُزوّٗ  58 زُ  اُٚ  بهمز الواو اؤّٗ ُٚ
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ۚۥٓ  67 ُٙ َٰذِ  رَِشةتَلَ  ۚۦٓ ِٙ رَِشةَل
بزيادة ألف بعد الالـ، وكسر التاء والهاء 

 ياء؛ )بالجمع(مع صلتها بال
69   َِٰ َٰ  ٜنَ  ُٔ َوٱّصَّ  بحذؼ الهمزة، مع ضم الباء ٜنَ  جُ ـَوٱّصَّ
 )بهمز اللفظة( ءِ ِبٓ ٱجلَّ وَ  ٱجلَِّبِّ وَ  81
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 تنوين بالضم دوف آءُ وََضزَ  آءٞ وََضزَ  95
95  ُِ ِۡس ّٔ  ِِ ِۡس  بكسر الالـ ّٔ
95  ٞ ََٰرة فَّ ََٰرةُ  ََ فَّ  تنوين بالضم دوف ََ
 بكسر الميم َكةمِ ؼَ  َؼَكةمُ  95

َٖ ٱ 107 ِي َٖ ٱ ٱۡشَذَعيَّ َّلَّ ِي  وكسر الحاء ،بضم التاء يَّ عِ ٱۡشذُ َّلَّ

بزيادة ألف بعد الطاء، وىمزة مكسورة  َر اهِ َطَٰٓ  َؼۡيَ ا 110
 بدؿ الياء؛ وال يخفى المد المتصل

ۥ 115 ُٙ ثُ َقّذِ
ُ
ٓ أ َ  وَإِّنِ ۥ وَإِّنِ ُٙ ثُ َقّذِ

ُ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

نۡ  116
َ
نۡ  َِلَ  َِلٓ أ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

ٜۡمُ  119 ٜۡمَ  يَ  لميمبفتح ا يَ
120  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو

 
 ( سورة األنعام 6) 

 
3  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

13  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
14  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ِمۡرُت  14

ُ
ٓ أ َ  إِّنِ ِمرۡ  إِّنِ

ُ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ُت أ

َخةُف  15
َ
ٓ أ َ  إِّنِ َخةُف  إِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

َٜ ذَ  17 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ
18  َٜ ُٚ َٜ  (ٔكةً ) َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
23  ۡٓ ُٛ ُٓ وِۡذجَذَ  وِۡذجَُذ  بفتح التاء الثانية ۥٓ ُٛ
َب  27 ُب  َُٗسّذِ  بضم الباء َُٗسّذِ
 األخيرة بضم النوف َوَُٗسٜنُ  َوَُٗسٜنَ  27
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33  ٍَ ٍَ ۡعزِ حَلُ  حَلَۡعُزُٗ  بضم الياء، وكسر الزاي ُٗ
33  ٍَ ثَُٜٗ ٍَ  يَُسّذِ  بإسكاف الكاؼ، وتخفيف الذاؿ يُۡسِذثَُٜٗ
ۥ 54 ُٙ َّٗ

َ
ۥ َدُىٜرٞ إِ وَ  َدُىٜرٞ  وَد ُٙ  بكسر الهمزة َّٗ

55  ُِ َِ  َشبِي  بفتح الالـ َشبِي
57  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو
60  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو
61  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو
62  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

جنَ  63
َ
َ٘ةأ َٰ جنَ  ى

َ
 بدؿ األلف )ياء لينية(،بياء ساكنة  َ٘ةَذـيۡ أ

 وبعدىا تاء مفتوحة
يُسٓ 64 َّ٘ضِ ُٓ  ُح  وتخفيف الجيم ،بإسكاف النوف ۥيُِ٘ضيُس
66  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  هاءبإسكاف ال َٜ َو
72  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
73  َٜ ُٚ َٜ  (ٔكةً ) َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
74  ٍَ َٰ َرى

َ
ٓ أ َ  إِّنِ ٍَ  إِّنِ َٰ َرى

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

ّنِ  80 ٜٓ ضُّ دَُحَٰٓ
َ
ِٜن  خ ضُّ دَُحَٰٓ

َ
 ، فتمد الواو مداً طبيعياً بتخفيف النوف خ

 تنوينكسر التاء دوف ب َدَرَجَٰخِ  َدَرَجَٰخ   83
ٓ  َوَزَكرِيَّة 85  بزيادة ىمزة مفتوحة بعد األلف ءَ َوَزَكرِيَّة
89  ٓۚ ةَ َّٜ ٜٓ  َوٱجلُُّج ۚٓ ءَ َوٱجلُُّج  )بهمز اللفظة( ةَ

96  َِ  ضمو  ،وكسر العين ،بألف بعد الجيم ُِ َوَجَٰكِ  وََصَك
 الالـ

96  َِ ۡ ِِ  ٱحلَّ ۡ  األخيرة بكسر الالـ ٱحلَّ
97  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
98  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو
99  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
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100  ْ ٜا ْ وََخرَّ  وََخَرًُ ٜا  بتشديد الراء ًُ
101  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
102  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
103  َٜ ُٚ ٚۡ  (ٔكةً ) َو  بإسكاف الهاء َٜ َو
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 وفتح الباء ،بكسر القاؼ ًَِجَلّٗ  ُرُجَلّٗ  111
 )بهمز اللفظة( ء  َِٗبٓ  َِٗبّ   112
114  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
لٞ  114 َّ ََ لٞ  ُٔ ََ  بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي ُٔ
ُخ  115 َٕ ِ  (الجمع)ب بزيادة ألف بعد الميم َكَِمَُٰخ  َك
115  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
117  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ُّْٜنَ  119 ُِغ َ  حلَّ ُّْٜحلَّ  بفتح الياء نَ ِغ
ۡيذّٗ  122 ِ  ةَٔ ّي  بكسر الياء مع التشديد ةذّٗ َٔ

ۚۥٓ  122 ُٙ َٰذِ  رَِشةتَلَ  ۚۦٓ ِٙ رَِشةَل
بزيادة ألف بعد الالـ، وكسر التاء والهاء 

 مع صلتها بالياء؛ )بالجمع(
 ؛ وترقيق الراء جليبكسر الراء ةصّٗ َظرِ  ةَظرَصّٗ  125
127  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
128  ۡٓ ُٚ ُٓ ََنۡ  َُيُِۡشُ ُٚ  بدؿ الياء بالنوف ۥُِشُ
َٜ ذَ  136 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ
141  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ۥ 141 ُٙ ُزُْ

ُ
زۡ  أ

ُ
ۥأ ُٙ  بإسكاف الكاؼ ُْ

 بكسر الحاء َطةدِهۖۦِۡ ظِ  َظَطةدِهۖۦِۡ  141
َٰتِ  142  ؛ وال تخفى القلقلةالطاء بإسكاف َنَٰتِ ُخؽۡ  ُخُؽَن
ُرونَ  152 ََّ  بتشديد الذاؿ ُرونَ ََّ دَذَّ  دََذ
ٓ إََِلَٰ  161 َ  َرّ ِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إََِلَٰ  َرّ ِ
ِ  ةّٕٗ رِيَ  161  مع تشديدىاوكسر الياء  ،بفتح القاؼ ةّٕٗ َرّي
 ياء اإلضافة بإسكافمطلقًا:  َوََمَۡيةٓيۡ  َوََمَۡيةيَ  162
ةِت  162 َٕ ةِتَ  َوَم َٕ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َوَم
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َٗة   163
َ
َٗة َوخ

َ
ٓ  ۬  َوخ َٗة

َ
 مطلقًا: بإثبات األلف َوخ

164  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
165  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

 
 ( سورة األعراف 7) 

 
ُرونَ  3 ََّ ُرونَ  دََذ ََّ  بتشديد الذاؿ دَذَّ

 بفتح السين َوِۡلَةَس  َوِۡلَةُس  26
 بكسر السين ُجٜنَ َوَيۡعصِ  َوَيۡعَصُجٜنَ  30
32  ِ  بدؿ تنوين الفتحبتنوين الضم  َخةلَِطحٞ  َطحّٗ َخةل
57  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ُ  بُِۡشَ ا 57  الشينالنوف بدؿ الباء، مع ضم ب اُِشَ  ن
ُرونَ  57 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ََّ
59  ٓ َ  إِّنِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِّنِ
69  ۡۖ َؽحّٗ ۡ

ۖۡ  ثَط   الخالصة بالصاد ثَۡطَؽحّٗ
ۖۡ ُبُيٜدّٗ  74 ۖۡ ُيٜدّٗ بِ  ة  بكسر الباء ة
87  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
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 )بهمز اللفظة( ء  ِبٓ َّٗ  ِبّ  َّٗ  94
98  َٖ ِٔ

َ
َو أ

َ
وۡ  أ

َ
َٖ  أ ِٔ

َ
 بإسكاف الواو أ

ن 105
َ
َٰٓ أ َّ  َظٌِيٌي لََعَ ن َظٌِيٌي لََعَ

َ
 بياء مفتوحة مشددة بدؿ األلف أ

105  َ َِ َٔ  َِ  ء اإلضافةمطلقًا: بإسكاف يا َٔ
111  ۡٙ رِۡص

َ
رِۡصِٙ  أ

َ
 صلة دوفبكسر الهاء  أ

ُه  117 ٌَ  وتشديد القاؼ ،بفتح الالـ ُه ٌَّ دََْ  دَْۡ

ُ٘ذٓ 123 َٔ ُن َءا ٜۡ نُ  وِرَۡق ٜۡ ۥ ۬۬ ءَ  وِرَۡق ُٓ ُ٘ذ َٔ بتسهيل الهمزة ، و بزيادة ىمزة استفهاـ ا
 إدخاؿ دوف الثانية

127  ُِ ِ ّذ ٌَ ُ٘ َ٘  َش  تخفيفو  ،قاؼوإسكاف ال ،بفتح النوف ُِ ذُ ٌۡ َش
 مع ضمها؛ وال تخفى القلقلةالتاء 

140  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

ّذُِْٜنَ  141 ٌَ  تخفيفو بفتح الياء، وإسكاف القاؼ،  ُْٜنَ ذُ ٌۡ حَ  ُح
 وال تخفى القلقلة مع ضمها؛التاء 

َٗة   143
َ
َٗة َوخ

َ
ٓ  ۬  َوخ َٗة

َ
 مطلقًا: بإثبات األلف َوخ

 (باإلفرادبحذؼ األلف الثانية؛ ) ثِرَِسََِّْٰت  ثِرَِسََٰلَِّٰت  144
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َبۡكِدَيۖۡ  َبۡكِدٓي   150
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َقَذاِبَ  َقَذاِبٓ  156
 )بهمز اللفظة( ءَ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبَّ  157
 )بهمز اللفظة( ءِ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبِّ  158
ۡنىِرۡ  161  لنوف، وفتح الفاءاء مضمومة بدؿ اتب رۡ ۡنىَ تُّ  جَّ
ۚٓ َٰٔـَخِؽيٓ  161 ۡٓ ۚۥٓ ذُ َٰٔـَخِؽيٓ  ذُِس ُٓ  بضم التاء ُس
ۡكِذَرةً  164 ۡكِذَرةٌ  َٔ  بدؿ تنوين الفتحبتنوين الضم  َٔ

ِ  يۢ َِٔب  165 مع وبعدىا ياء ساكنة مدية،  ،بكسر الباء يۢـ ث
 ةهمز ال حذؼ

172  ۡٓ ُٛ َٰ  ُذّرِيََّذ ۥِٛ ذِ ـُذّرِ َّ  يادة ألف بعد الياءبكسر التاء والهاء، وز  ُٓ
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176  َٰ َٛر  ذَّ ٍَ يَْۡ ِ َٰ  ل ۡرۚٓ َذ َٛ ٍَ يَْۡ ِ  ۬  ل
 َٰ َٛر  ذَّ ٍَ يَْۡ ِ  ل

وجهاف: بإظهار الثاء عند الذاؿ، أو 
 بإدغامها

َٜ ذَ  178 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ
186  ۡٓ ُٚ ُٓ َٗ وَ  َوَيَذُر ُٚ  بدؿ الياء بالنوف ۥَذُر

َٗة   188
َ
َٗة خ

َ
ٓ  ۬  خ َٗة

َ
َٗة   ۬  خ

َ
 خ

أللف، فتمد وصاًل على مطلقًا: بإثبات ا
المنفصل، أي بالقصر والتوسط؛ ولو 
 وصاًل وجو آخر وىو حذفها كحفص

190  ٓ ََك وتنوين  ،وإسكاف الراء ،بكسر الشين َكّٗ َِشۡ  ءَ َُشَ
 الكاؼ بالفتح، مع حذؼ األلف والهمزة

193  ٓۚ ۡٓ ُٓ ََل يَتۡجَ  ََل يَتَّجُِكُٜك  وفتح الباء ،التاء بإسكاف ۚۥٓ ُكُٜك
196  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
202  ۡٓ ُٛ وَج دُّ ُٕ ُٓ ِٕ يُ  َح ُٛ وَج  األولى وكسر الميم ،بضم الياء ۥدُّ

 
 ( سورة األنفال 8) 

 
 بفتح الداؿ ذِيَ ُمۡردَ  ُمۡردِذِيَ  9

11  ُٓ يُس ُٓ  ُحَنّشِ  وتخفيف الشين ،الغين بإسكاف ُحۡنِشيُس
18  ُٖ ِٜٚ َٜ  ُم  لنوفا وتنوين ،وتشديد الهاء ،فتح الواوب ٖٞ ِّٚ ُم
ۡيدِ  18 ۡيدَ  ََ  بفتح الداؿ ََ
َٜ ذَ  19 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ
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بياءين مخففتين األولى مكسورة والثانية  يَ َظـِۧ  َيَّ  42
 مفتوحة

َرىَٰ   48
َ
ٓ أ َخةُف  إِّنِ

َ
ٓ أ َ  إِّنِ َرىَٰ   إِّنِ

َ
َ  أ َخةُف  إِّنِ

َ
 (فيهما) وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

 لسيناوكسر  بدؿ الياء، بالتاء َبَّ صِ َُتۡ َوََل  َوََل َُيَۡصَبَّ  59
 )بهمز اللفظة( ءُ ِبٓ ٱجلَّ  ٱجلَِّبُّ  64
 )بهمز اللفظة( ءُ ِبٓ ٱجلَّ  ٱجلَِّبُّ  65

65 
ُِ٘سٓ  ّٔ ِإَون يَُسٖ 

ِةْاَحٞ  ُٓ دَ ِإَون  ّٔ ُِ٘س ّٔ ِةْاَحٞ  ۥُسٖ   بدؿ الياء بالتاء (كن)ي ّٔ

ۚٓ َعۡكىّٗ  66 ۚٓ ۡكىّٗ ُع  ة  بضم الضاد ة

66 
ُِ٘سٓ  ّٔ وَإِن يَُسٖ 

ِةْاَحٞ  ُٓ دَ وَإِن  ّٔ ُِ٘س ّٔ ِةْاَحٞ  ۥُسٖ   بدؿ الياء بالتاء (كن)ي ّٔ

 )بهمز اللفظة( ء  جِلَِبٓ  جِلَِبّ   67
68  ۡٓ َخۡذُت

َ
َخذتُّ  أ

َ
ۥأ  بإدغاـ الذاؿ في التاء ُٓ

 )بهمز اللفظة( ءُ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبُّ  70
 

 ( سورة التوبة 9) 
 

َٜ ذَ  3 َٜ ذَ  ُٛ  اف الهاءبإسك ٛۡ
 تنوين بضم الراء دوف ُقَزيۡرُ  ُقَزيۡرٌ  30
ـٜنَ يَُضَٰ  ٜنَ  ُٔ يَُضَِٰه  30  وحذؼ الهمزة ،بضم الهاء ُٛ
37  ُِّ ُِّ  يَُغ  وكسر الضاد ،بفتح الياء يَِغ
 )بهمز اللفظة( ءَ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبَّ  61
ُذٞنۚٓ  61

ُ
ُذنُ  ۬  أ

ُ
ذۡ  أ

ُ
ذۡ  ۬  ٞنۚٓ أ

ُ
 بإسكاف الذاؿ نُ أ

 وفتح الفاء بدؿ النوف، بياء مضمومة ۡكَه حُ  جَّۡكُه  66
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ۡب  66 ۡب  ُجَكّذِ  فتح الذاؿو  بدؿ النوف، بتاء مضمومة ُتَكذَّ
 بتنوين ضم بدؿ تنوين الفتح َؼةٓنَِىُۢة َؼةٓنَِىَۢة 66
 )بهمز اللفظة( ءُ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبُّ  73
اۖۡ  83 َ َقُدوًّ َِ اۖۡ  َٔ َِ َقُدوًّ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة َٔ
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103  ٍَ دَ َٰٜ َٰ  َضَْ ِ َضََْن كسر بإثبات واو مفتوحة قبل األلف، و  ٍَ د
 ؛ )بالجمع(التاء

107  َٖ ِي َٖ  َوٱَّلَّ ِي  بحذؼ الواو ٱَّلَّ
َس  109 شَّ

َ
  (ٔكةً ) أ

ُ
 وكسر السين األولى ؛بضم الهمزة َس شِّ أ

ۥ 109 ُٙ َ٘ َ٘ۡحَٰ ُ٘  (ٔكةً ) ُب َ٘ۡحَٰ ۥُب  بضم النوف الثانية ُٙ
ةر   109  مطلقاً  وال يخفى ترقيق الراء ؛لةماباإل ةر  َٚؑ َٚ
فَ  110 ؽَّ ٌَ فَ تُ  َت ؽَّ  بضم التاء ٌَ
113  ِ ِ  ِبِّ َّ٘ ْل  )بهمز اللفظة( ءِ ِبٓ َّ٘ ْل
 )بهمز اللفظة( ءِ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبِّ  117
 بدؿ الياء األولى بالتاء زِيلُ دَ  يَزِيلُ  117
129  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

 

 ( سورة يونس 10) 
 

وإسكاف  ،وحذؼ األلف ،بكسر السين ۡعرٞ لَصِ  ِعرٞ ََّسَٰ  2
 الحاء

ُرونَ  3 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ََّ
5  ُِ ُِ جُ  ُحَىّطِ  بالنوف بدؿ الياء َىّطِ

15 
نۡ 
َ
 ۬  َجۡىِِسٓ  إِنۡ ۬   َِلٓ أ

َخةُف 
َ
ٓ أ  إِّنِ

نۡ  َِلَ 
َ
ۖۡ ۬   أ  ۬  إِنۡ  َجۡىِِسَ

 َ َخةُف  إِّنِ
َ
 أ

 (همفي) وصاًل: بفتح ياء اإلضافة

َتَٰفَ  23 َتَٰفُ  َّٔ  العين ضمب َّٔ
ُخ  33 َٕ ِ  ، )بالجمع(بزيادة ألف بعد الميم َكَِمَُٰخ  َك

ِّٛدِيٓ  35  يَ
ّدِيٓ  َلَّ ۡٛ   ۬  َلَّ َح

ٚٛ  ّدِيٓ ـَ َلَّ يَ

وىو الهاء  بإسكافاألوؿ:  وجهاف/
المقدـ، وبذلك يلتقي ساكناف، وىو 

مع اختالس ىذه  هاءفتح ال، الثاني: جائز
 الفتحة
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45  ۡٓ ُٚ ُٓ  َُيُِۡشُ ُٚ  بالنوف بدؿ الياء ۥََنُِۡشُ

 َٖ َٰٔـَءٓاّۡ  51
 ٓ   ۬  َٖ ٰـَ ـَّ٘  َءا
  ۬  َٖ ٰـَ ـَ٘ءاَّ 
 َٖ ٰـَ ـَّ٘  َءٝا

بحذؼ الهمزة الثانية ونقل حركتها إلى 
الالـ، ولو في ىمزة الوصل ثالثة أوجو: 
األوؿ: إبدالها ألفاً مع اإلشباع، الثاني: 

يلها، إبدالها ألفاً مع القصر، الثالث: تسه
]إذاً لو تسهيل ىمزة الوصل أو إبدالها 
ألفاً، ويجوز حاؿ اإلبداؿ اإلشباع أو 

القصر، كّل ذلك مع حذؼ الهمزة الثانية 
 ونقل حركتها إلى الالـ[

ۥ 53 ُٙ ٓ إَِّٗ َ  َوَرّ ِ ۥ َوَرّ ِ ُٙ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِّٗ
65  ٍَ ٍَ زِ َوََل ُُيۡ  َوََل َُيُۡزٗ  الزاي وكسر ،بضم الياء ٗ
ٓۡ  ة  ُبُيٜدّٗ  87 ُٓ  ة  ُيٜدّٗ بِ  ُبُيٜدَُس  بكسر الباء ۥبُِيٜدَُس
88  ْ ٜا ُّْ ْ حِلَ  حِلُِغ ٜا ُّْ  بفتح الياء ِغ

 َٖ َٰٔـَءٓاّۡ  91
 ٓ   ۬  َٖ ٰـَ ـَّ٘  َءا
  ۬  َٖ ٰـَ ـَ٘ءاَّ 
 َٖ ٰـَ ـَّ٘  َءٝا

 51راجع اآلية 

ُخ  96 َٕ ِ  ، )بالجمع(بزيادة ألف بعد الميم َكَِمَُٰخ  َك
َ٘  ُٗ٘شِ  103  وتشديد الجيم ،بفتح النوف الثانية شِّ ُج
107  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو
109  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو

 
 ( سورة ىود 11) 

 
َخةُف  3

َ
ٓ أ َخةُف  وَإِّنِ

َ
َ أ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة وَإِّنِ

4  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
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7  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

10   ٓ ِ َّ ۥ َخ ُٙ ۚٓ  إَِّٗ َ ِ َّ ۥ َخ ُٙ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِّٗ
ُرونَ  24 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ََّ
َخةُف  26

َ
ٓ أ َ  إِّنِ َخةُف  إِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

َِيۡخ  28 ّٕ  وتخفيف الميم ،بفتح العين َِٕيۡخ َذكَ  َذُك
29  ٓ ِ َّ ُِ َٰ َ  َوَل ِ َّ ُِ َٰ  إلضافةوصاًل: بفتح ياء ا َوَل
ُرونَ  30 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ََّ
ٓ إِذّٗ  31 َ  اإِّنِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة اإِذّٗ  إِّنِ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِنۡ  ُٗۡطِۡحَ  ُٗۡطِۡحٓ إِنۡ  34
40   

 التنوين بكسر الالـ دوف َزوَۡصۡيِ  ُُكِّ  َزوَۡصۡيِ  ُُكّ
ةََمۡؑر 41 َٛ َٰ ةرَ َُمۡ  ى َٛ َٰ  وترؾ اإلمالة ،الميمبضم  ى
 بإسكاف الهاء َوۡهَ  َوِهَ  42
42  َّ ََ َُٰج  َ  ِّ ََ َُٰج  وصاًل: بكسر ياء اإلضافة َ 

َ٘ة 42 َك َّٔ ت  ََ َ٘ة   ٱۡر َك َّٔ ت  ََ  ٱۡر
ۡت  ََ َ٘ة ٱۡر َك َٔ 

، بخلف عنو في الميم البػاء بإدغاـ
والوجو الثاني لو ىو اإلظهار، وال تخفى 

 القلقلة
ِٖ  َٔ تَۡس  46  النوف تشديدو  ،بفتح الالـ ِّٖ َْ  َٔ تَۡس  ْۡ
46  ٍَ ـُ ِق

َ
ٓ أ َ  إِّنِ ٍَ  إِّنِ ـُ ِق

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

ُقٜذُ  47
َ
ٓ أ َ  إِّنِ ُقٜذُ  إِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

ۚٓ  َذَؽَرِنٓ   51  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َذَؽَرِنَ
ِٛدُ  54 ۡش

ُ
ٓ أ ِٛدُ  إِّنِ ۡش

ُ
َ أ  ياء اإلضافةوصاًل: بفتح  إِّنِ

ِٔهٍِذ   66 ٜۡ َٔ  يَ ٜۡ  بفتح الميم هٍِذ  يَ

68  ْ َٜداْ َزَىُروا ُٕ ٜدّٗ  َث ُٕ ْ َث وصاًل: بتنوين الفتح، واإلخفاء جلي؛  ا َزَىُروا
 وقفاً: بإبداؿ التنوين ألفاً 
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َٜب  71 ٌُ ُٜب  َحۡك ٌُ  بضم الباء َحۡك
ءَ  77  باإلشماـ ٓيءَ ِشـؒ ِسٓ
ۖۡ  َعۡيِِفٓ   78  ياء اإلضافةوصاًل: بفتح  َعۡيِِفَ
ۡسِ  81

َ
 بدؿ القطع بهمزة وصل وَٱۡسِ  وَأ

َُٰسٓ 84 َرى
َ
ٓ أ َ  إِّنِ ُٓ  إِّنِ َُٰس َرى

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ۥأ

َخةُف  84
َ
ٓ أ َ  ِإَوّنِ َخةُف  ِإَوّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

87  ٍَ دُ َٰٜ َضَْ
َ
ٍَ  أ َٰدُ َضََْن

َ
 )بالجمع( بإثبات واو مفتوحة قبل األلف أ

ٜۡذِيِِقَ  ٜۡذِيِِقٓ إَِلَّ دَ  88  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِلَّ  دَ
ن 89

َ
ةِِقٓ أ ٌَ ةِِقَ  ِش ٌَ ن ِش

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

ِؽيٓ  92 ۡٚ َر
َ
ِؽيَ  أ ۡٚ َر

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

ٜهُ  92 ُٕ َۡذُت َذتُّ  َوٱَّتَّ ٜهُ َوٱَّتَّ  بإدغاـ الذاؿ في التاء ُٕ
 لهاءبإسكاف ا َوۡهَ  َوِهَ  102
تِ  105

ۡ
تِ  يَأ

ۡ
 زائدة ساكنة: بإثبات ياء وصالً  ۦيَأ

108  ْ ْ شَ  ُشكُِدوا  بفتح السين كُِدوا
 مع إسكانها بتخفيف النوف ِإَون ُُكّّٗ  ِإَونَّ ُُكّّٗ  111
ة 111 َّٕ َّ ة ل َٕ َّ  بتخفيف الميم ل

 
 ( سورة يوسف 12) 

 
5  َّ ََ َُٰج  َ  ِّ ََ َُٰج  وصاًل: بكسر ياء اإلضافة َ 

 (الجمع)ببزيادة ألف بعد الباء  َمَحََٰبَِٰخ  َجِخ َمَحَٰ  10
 بكسر العين يَۡردَفِ  يَۡرَتفۡ  12

13  ٓ َِ َ ۡعزِ حَلُ  حَلَۡعُزُٗ َِ وكسر الزاي، وفتح  األولى بضم الياء ُٗ
 األخيرة )ياء اإلضافة(الياء 

 (الجمع)ببزيادة ألف بعد الباء  َمَحََٰبَِٰخ  َمَحََٰجِخ  15
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ىَٰ  19 َٰ  َ َٰبُِۡشَ بزيادة ياء إضافة مفتوحة وصاًل، ساكنة  يَ  َ َٰبُۡشَر
 وقفاً 

ۡيَخ  23  بكسر الهاء يَخ ِٚ  َٚ
23  َٖ ۡظَص

َ
ٓ أ َ  َرّ ِ َٖ  َرّ ِ ۡظَص

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

26  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
27  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
36  ٓ َ  (ٔكةً ) إِّنِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِّنِ
36  

َ
ٓ أ َِ َٰ   (ٔكةً ) َرى

َ
َ أ َِ َٰ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َرى

37   ٓ ۚٓ  َرّ ِ َ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َرّ ِ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َءاثَةٓءِيَ  َءاثَةٓءِيٓ  38
43  ٓ َ  إِّنِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِّنِ
َٗة   45

َ
َٗة خ

َ
ٓ  ۬  خ َٗة

َ
 مطلقًا: بإثبات األلف خ

46  ٓ رِۡصفُ  ََّّكّ ِ
َ
رِۡصفُ  أ

َ
َ أ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ََّّكّ ِ

ثّٗ  47
َ
  ةَدخ

ۡ
 بإسكاف الهمزة ةثّٗ َدخ
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ٓ  إِنَّ  ۬  َجۡىِِسٓ  إِنَّ  53 ۚٓ  َرّ ِ ۚٓ  ۬  إِنَّ  َجۡىِِسَ َ  )فيهما( وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِنَّ  َرّ ِ

ٜٓءِ إَِلَّ  53  ثِٱلصُّ
۬ ٜٓ   ۬  إَِلَّ  ثِٱلصُّ
ٜ۬   ۬  إَِلَّ  ثِٱلصُّ
 ِ ّٜ  إَِلَّ  ثِٱلصُّ

بتسهيل الهمزة األولى مع المد وىو 
المقدـ أو القصر؛ ولو أيضاً إبدالها واواً 
مع إدغاـ الواو التي قبلها فيها فتصير 

 واواً مكسورة مشددة
59  ٓ ّنِ

َ
َ  خ ّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة خ

62  ِِٙ  ؿ النوف تاءابدإو  ،بحذؼ األلف ِٙ ذِ ِّىِۡذحَ  ِّىِۡذَحَٰ٘

ٗـّ  64 ۖۡ َحَٰىِ ۖۡ ٗـّ ىۡ ظِ  ة وإسكاف  ،وحذؼ األلف ،بكسر الحاء ة
 الفاء

64  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو
َٗة   69

َ
ٓ خ َ  إِّنِ َٗة   إِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة خ

َٗة   69
َ
َٗة خ

َ
ٓ  ۬  خ َٗة

َ
 مطلقًا: بإثبات األلف خ

َٜ ذَ  75  بإسكاف الهاء َٜ ٛۡ ذَ  ُٛ
 تنوينر دوف بالكس َدَرَجَٰخِ  َدَرَجَٰخ   76
َذَن َِلٓ  80

ۡ
وۡ  ۬  يَأ

َ
ِبٓ أ

َ
َذَن َِلَ  أ

ۡ
ِبَ  ۬  يَأ

َ
وۡ  أ

َ
 )فيهما( وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

80  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
َٜ ذَ  84 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إََِل  وَُظۡزِنَ  وَُظۡزِنٓ إََِل  86
92  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  اءبإسكاف اله َو
96  ُٓ ۡقَْ

َ
ٓ أ َ  إِّنِ ُٓ  إِّنِ ۡقَْ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

98   ٓ ۥ َرّ ِ ُٙ ۖۡ  إَِّٗ َ ۥ َرّ ِ ُٙ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِّٗ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ِبَ إِذۡ  ِبٓ إِذۡ  100
108  ْ ٜٓا ۡدُق

َ
ْ  َشبِيِ َ  َشبِيِ ٓ أ ٜٓا ۡدُق

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ
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وألف  ،وفتح الحاء بدؿ النوف، بالياء َيَٰٓ يُٜ ِيٓ ُّٜٗ  109
 بدؿ الياء بعدىا

110  ْ ِذثُٜا ذِّ  َُ َُ ْ  بتشديد الذاؿ ثُٜا

110  َ ُّ٘جِ ُ٘  َذ  قبلها، ساكنة، وزيادة نوف تخفيف الجيمب ِج ـۨ َذ
 وإسكاف الياء؛ واإلخفاء جلي

 
 سورة الرعد(  13) 

 
3  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
َٜانٞ  َوَزۡرعٞ  4 ۡ٘ ِٞ ِض ِي َِ ِ  وَ  َوَزۡرع   َو ِي

ان   َِ َٜ ۡ٘  )الثالثة( بتنوين كسر بدؿ تنوين الضم ِض
 )وترقيق الراء جلي(بكسر الراء  وََدۡيِ  وََدۡيُ  4
 بالتاء بدؿ الياء تُۡصَِقَٰ  يُۡصَِقَٰ  4
4   ِِ ُز

ُ
زۡ  ٱَۡأ

ُ
 بإسكاف الكاؼ ِِ  ٱَۡأ

ءَِّٗة 5
َ
 بهمزة واحدة مكسورة إَِّٗة أ

13  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
َۡذدُٓ 16 وَٱَّتَّ

َ
َذتُّ  أ وَٱَّتَّ

َ
ۥأ  بإدغاـ الذاؿ في التاء ُٓ

16  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ًُِٜدونَ  17  بالتاء بدؿ الياء ًُِٜدونَ دُ  يُ
32  ۡۖ ۡٓ ُٛ َخۡذُت

َ
َخذتُّ  أ

َ
ُٓ أ  بإدغاـ الذاؿ في التاء ۖۥۡ ُٛ

33  ْ وا ْ َوَض  َوُضدُّ وا  بفتح الصاد دُّ
ة 35 َٛ ُزُْ

ُ
زۡ  أ

ُ
ةأ َٛ  بإسكاف الكاؼ ُْ

 وتشديد الباء ؛بفتح الثاء ُخۖۡ جِّ َوُيثَ  َوُيثۡجُِخۖۡ  39
41  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

َٰرُ  42 فَّ ُُ ٰـَ  ٱّۡ َُ  ىِرُ ٱّۡ
 تخفيفو  ،وألف بعدىا ،بفتح الكاؼ

 كسرىا، وحذؼ األلف التيمع  اء فال
 )باإلفراد( بعدىا؛
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 سورة إبراىيم(  14) 
 

2  ِ ُ  ٱَّللَّ  بضم الهاء ٱَّللَّ
4  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

 ، )بالجمع(وألف بعدىا ،بفتح الياء طُ ٰـَ ٱلّرِيَ  ٱلّرِيطُ  18
ُٓ  َِلَ  22  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة ۥَِل َقَْۡيُس
ة 25 َٛ ُزَْ

ُ
زۡ  أ

ُ
ةأ َٛ  بإسكاف الكاؼ َْ

ُ٘خ  37 َُ ۡش
َ
ٓ أ َ  إِّنِ ُ٘خ  إِّنِ َُ ۡش

َ
 إلضافةوصاًل: بفتح ياء ا أ

 بكسر السين َبَّ َُتۡصِ  َُتَۡصَبَّ  42
 بكسر السين َبَّ َُتۡصِ  َُتَۡصَبَّ  47
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 سورة الحجر(  15) 
 

ُِل  8 ّ ََ ة ُج ة  َٔ َّ تَ َٔ فتح و بدؿ النوف األولى، بتاء مفتوحة  ُل ََ
 زايال

حَ  8 َُ ِ ه َلَٰٓ َٕ ۡ حُ  ٱل َُ ِ ه َلَٰٓ َٕ ۡ  بضم التاء ٱل
49  ٓ ّنِ

َ
َ  ِقَجةدِيَ  ِقَجةدِٓي خ ّنِ

َ
 (فيهما) وصاًل: بفتح ياء اإلضافة خ

ونَ  54 ُ ونِ  دُبَِّشِ ُ  بكسر النوف دُبَِّشِ
ۡسِ  65

َ
 بدؿ القطع بػهمزة وصل وَٱۡسِ  وَأ

َ٘ةِتٓ إِن 71 َ٘ةِتَ  َب  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِن َب
 بكسر الباء ةُيٜدً بِ  ةُبُيٜدً  82
َٗة 89

َ
ٓ خ َ  إِّنِ َٗة إِّنِ

َ
 ياء اإلضافةوصاًل: بفتح  خ

 
 سورة النحل(  16) 

 

 بفتح الميم َوٱجلُُّضٜمَ  َوٱجلُُّضٜمُ  12
َرَُٰت   12 َرَٰت   ُمَصخَّ  ضمبدؿ تنوين ال بتنوين الكسر ُمَصخَّ
14  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ُرونَ  17 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ََّ
 بالتاء بدؿ الياء ۡدُقٜنَ دَ  يَۡدُقٜنَ  20
ٜنَ تَُشَٰٓ  27 ٜنِ  ٌُّ ٌُّ  بكسر النوف تَُشَٰٓ

ِٛۡدي 37 دَ ََل حُ  ََل َح بضم الياء، وفتح الداؿ، وألف بعدىا  يَٰ ٛۡ
 بدؿ الياء

ِيٓ  43 وألف  ،فتح الحاءبدؿ النوف، و بالياء  َٜيَٰٓ يُ  ُّٜٗ
 بعدىا بدؿ الياء

58  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
60  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
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ۡىَرُؼٜ 62 ۡىرِ  نَ ُّٔ  بكسر الراء؛ وال يخفى ترقيقها ُؼٜنَ ُّٔ
َٜ ذَ  63 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ
ُّۡصٌِيُسٓ 66 َّ  ن ُٓ ن  بفتح النوف ۥۡصٌِيُس
 بكسر الباء ةُيٜدّٗ بِ  ةُبُيٜدّٗ  68
َٜ ذَ  75 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ
76  َٜ ُٚ َٜ  (ٔكةً ) َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
80   ۡٓ ُٓ بِ  ةُبُيٜدّٗ  ُبُيٜدُِس  بكسر الباء ةُيٜدّٗ بِ ۬   ۥُيٜدُِس
80  ۡٓ ُٓ  َؿۡكُِ٘س  بفتح العين ۥَؿَكُِ٘س
ُرونَ  90 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ََّ
96  َّٖ َّٖ  َوجَلَۡضزَِي  بالياء بدؿ النوف األولى َوحَلَۡضزَِي
97  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

125  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
126  َ َٜ ل ُٛ  َ َٜ ل  الهاءبإسكاف  ٛۡ
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 سورة اإلسراء(  17) 
 

19  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ۡصَؽةِس  ثِٱٌِّۡۡصَؽةِس  35 ٌُ  بضم القاؼ ثِٱّۡ

ۥ 38 ُٙ  منونة مربوطة وبعدىا تاء ،بفتح الهمزة َشّحَِبحً  َشّحُِب
 بالفتح بدؿ الهاء

ٜلُٜنَ حَ  42 ٜلُٜنَ تَ  ٌُ  بالتاء بدؿ الياء ٌُ
 لياء بدؿ التاءبا يَُصّجِطُ  تَُصّجِطُ  44
49  

َ
 بهمزة واحدة مكسورة َّٗةإِ  َّٗةءِ أ

 )بهمز اللفظة( َٖ  ۧـ ِٔـٱجلَّبِيٓ  َٖ  ۧٱجلَّجِّيِ  55
62  ِٖ ۡردَ خَّ

َ
ۦٓ  أ ِٖ ۡردَ خَّ

َ
 زائدة ساكنة: بإثبات ياء وصالً  أ

64  ٍَ ٍَ َورَصۡ  َورَِصِْ  بإسكاف الجيم؛ وال تخفى القلقلة ِْ
َٜ ذَ  72  بإسكاف الهاء َٜ ٛۡ ذَ  ُٛ

76  ٍَ ََٰى ٍَ َخْۡ  ِخَل وحذؼ  ،وإسكاف الالـ ،بفتح الخاء َى
 األلف

ع وكسر الجيم م ،وفتح الفاء ،ضم التاءب رَ ضِّ ىَ تُ  َتۡىُضرَ  90
 ديشدالت

َٜ ذَ  97 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ
َذدِ   93 ۡٛ ُٕ ۡ َذِدۖۦۡ  ٱل ۡٛ ُٕ ۡ  زائدة ساكنة: بإثبات ياء وصالً  ٱل
98  

َ
 بهمزة واحدة مكسورة َّٗةإِ  َّٗةءِ أ

ٓ إِذّٗ  100 َ  اَرّ ِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة اإِذّٗ  َرّ ِ
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 سورة الكيف(  18) 
 

ََٜصة   1 ّٕٗ  ١  ِق ِ َٜصّٗ  ةَرّي ّٕٗ  ١ ةِق ِ  واإلخفاء جلي بترؾ السكت؛ وصاًل: ةَرّي
16  ٌّٗ ِۡروَ  وكسر الفاء ،بفتح الميم ةٌّٗ ۡروِ َّٔ  ةّٔ
ََٰورُ  17 َٰ  دََّز  بتشديد الزاي َورُ دَّزَّ
َٜ ذَ  17 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ
َذدِ   17 ۡٛ ُٕ ۡ َذِدۖۦۡ  ٱل ۡٛ ُٕ ۡ  زائدة ساكنة: بإثبات ياء وصالً  ٱل
18  ۡٓ ُٛ ُٓ  َوَُتَۡصُج ُٛ  بكسر السين ۥٓ َوَُتِۡصُج
ِْۡبَخ  18 ُٕ َ ِّْۡبَخ  َول ُٕ َ  بتشديد الالـ َول
22  ُٓ ۡقَْ

َ
ٓ أ ِ ّ َ  رَّ ِ ّ ُٓ  رَّ ۡقَْ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

24  ِٖ ِديَ ۡٛ ٛۡ  َح ۦَح ِٖ  زائدة ساكنة: بإثبات ياء وصالً  ِديَ
ة 33 َٛ ُزَْ

ُ
زۡ  أ

ُ
ةأ َٛ  بإسكاف الكاؼ َْ

رٞ  34 َٕ رٞ  َث ُٕ  بضم الثاء والميم ُث
34  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو
َٗة   34

َ
َٗة خ

َ
ٓ  ۬  خ َٗة

َ
 مطلقًا: بإثبات األلف خ

35  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو
ة 36 َٛ ۡ٘ ِ ة ّٔ َٕ ُٛ ۡ٘ ِ  مفتوحة بعدىاميماً  ةاديز  ، معضم الهاءب ّٔ
37  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو
َظدّٗ  38

َ
ٓ أ َ  اثَِرّ ِ َظدّٗ  ثَِرّ ِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة اأ

 زائدة ساكنة: بإثبات ياء وصالً  إِن دََرِنۦ إِن دََرنِ  39
َٗة   39

َ
َٗة خ

َ
ٓ  ۬  خ َٗة

َ
 مطلقًا: بإثبات األلف خ

ن 40
َ
ٓ أ ن َرّ ِ

َ
َ أ  : بفتح ياء اإلضافةوصالً  َرّ ِ

ۦيُ  ۡؤتَِيِ يُ  40  زائدة ساكنة: بإثبات ياء وصالً  ۡؤتَِيِ
رِهِۦ 42 َٕ رِهِۦ ثَِس ُٕ  بضم الثاء والميم ثُِس
 بإسكاف الهاء َوۡهَ  َوِهَ  42
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42  ٓ َظدّٗ  ثَِرّ ِ
َ
َ  اأ َظدّٗ  ثَِرّ ِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة اأ

جّٗ  44 ٌۡ جّٗ  ةُخ ٌُ  بضم القاؼ ةُخ
 وفتح الباء ،بكسر القاؼ َلّٗ جَ ًِ  َلّٗ ُرجُ  55
ُزوّٗ  56 زُ  اُٚ  بهمز الواو اؤّٗ ُٚ
59 ِٓٛ ُِ ِْ ۡٛ َٕ ِ ُٓ  ل ِٛ ُِ

َْ ۡٛ ُٕ ِ  الثانية وفتح الالـ األولى، بضم الميم ۥل
نصَ  63

َ
ةٓ أ َٔ َٰ َو ُٙ ى نصَ  ِ٘ي

َ
ةٓ أ َٔ َٰ َو  بكسر الهاء ِ٘يِٙ ى

 زائدة ساكنة: بإثبات ياء وصالً  ۚۦٓ َجۡجلِ  َجۡجِل   64
66  َٕ ِ ِٖ  ِٖ ُتَكّْ َٕ ِ  زائدة ساكنة: بإثبات ياء وصالً  ۦُتَكّْ
67  َ َِ َِ  اَضَۡبّٗ َٔ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة اَضَۡبّٗ َٔ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِن َشَذِضُدِنَ  َشَذِضُدِنٓ إِن 69
َِ  َٔ تَۡس  70

 بفتح الالـ، وتشديد النوف َِّ َْ  َٔ تَۡس  ْۡ
َ َضَۡبّٗ  72 َِ َِ َضَۡبّٗ  أَ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة أَ
َِيَۢة َزكِيََّۢة 74 ََٰ  بألف بعد الزاي، وتخفيف الياء َز
 بضم الكاؼ ارّٗ ُّٗسُ  اُّٗۡسرّٗ  74
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َ َضَۡبّٗ  75 َِ َِ َضَۡبّٗ  أَ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة أَ
ّنِ  76 ُ ِن  لَّ ُ  نوفبتخفيف ال لَّ
 ؿ في التاءبإدغاـ الذا تَلََّخذتَّ  تَلََّخۡذَت  77
ة 81 َٕ ُٛ َ ةدِّ ُحجَ  ُحۡجِدل َٕ ُٛ َ  وتشديد الداؿ ،بفتح الباء ل

ۡتَجفَ  85
َ
 وتشديد التاء بدؿ القطع، بهمزة وصل وَٱتََّجفَ  وَد

 مع فتحها
 بضم الكاؼ ارّٗ ُّٗسُ  اُّٗۡسرّٗ  87
 بضم الهمزة دوف تنوين آءُ َصزَ  آءً َصزَ  88

ۡتَجفَ  89
َ
َّٓ خ َّٓ ٱتََّجفَ  ُث بدؿ القطع، وتشديد التاء  بهمزة وصل ُث

 مع فتحها

ۡتَجفَ  92
َ
َّٓ خ َّٓ ٱتََّجفَ  ُث بهمزة وصل بدؿ القطع، وتشديد التاء  ُث

 مع فتحها
93  ِٖ يۡ دَّ ِٖ ٱلصُّ  ٱلصَّ يۡ  بضم السين دَّ
ُصَٜج  94

ۡ
ُصٜجَ يَأ

ۡ
أ َٔ َٔ يَةُصَٜج  َو  )فيهما(بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُصٜجَ ةَو

 بضم السين اّدّٗ شُ  اَشّدّٗ  94
98  ۡۖ َٓء  ةهمز ال وحذؼبتنوين الفتح للكاؼ،  ۖۡ َدَكًّ  َدَكَّ

 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ُدوِنَ  ُدوِنٓ  102
 بكسر السين ُجٜنَ َُيۡصِ  َُيَۡصُجٜنَ  104
ُزوّٗ  106 زُ  اُٚ  بهمز الواو اؤّٗ ُٚ

 
 سورة مريم(  19) 

 
2  ٓ ٓ  َزَكرِيَّة  بزيادة ىمزة مفتوحة بعد األلف ءَ َزَكرِيَّة
ََٰزكَ  7  َ ٓ ََٰزَكرِيَّةٓءُ  رِيَّة  ة بعد األلفضمومبزيادة ىمزة م َ 
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 بضم العين ةذِّيّٗ قُ  ةِقذِّيّٗ  8
10  ٓ َ  ٱۡصَكِ َّلِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ٱۡصَكِ َّلِ
18  ٓ ُقٜذُ إِّنِ

َ
َ   أ ُقٜذُ  إِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

َت  19 َٚ َت حِلَ  َِأَ َٛ  ۬  
َت  َٚ  َِأَ

، لهمزة ياءً ؿ اابدوجهاف/ األوؿ: بإ
 الثاني: بالهمز )كحفص(

ِ  ةنَۡصيّٗ  23  بكسر النوف ةۡصيّٗ ن
َ  تَُسٌَِٰۡػ  25 َٰ ت  وتشديد السينوالقاؼ، بفتح التاء  ۡػ ٌَ سَّ
ِ  ةَٗبِّيّٗ  30  )بهمز اللفظة( ة ّٔٗـ يٓ َٗب
َل  34 ٜۡ ُل  ًَ ٜۡ  بضم الالـ ًَ
نَّ  ِإَونَّ  36

َ
 بفتح الهمزة َوأ

 لفظة()بهمز ال ة ّٔٗـ يٓ َّٗبِ  ةَّٗبِّيّٗ  41
َخةُف  45

َ
ٓ أ َخةُف  إِّنِ

َ
َ أ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِّنِ

47   ٓ ۥ َرّ ِ ُٙ ۖۡ  إَِّٗ َ ۥ َرّ ِ ُٙ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِّٗ
ِ  ةَٗبِّيّٗ  49  )بهمز اللفظة( ة ّٔٗـ يٓ َٗب
 بكسر الالـ ةطّٗ ُُمِْۡ  ةُُمَْۡطّٗ  51
 )بهمز اللفظة( ة ّٔٗـ يٓ َّٗبِ  ةَّٗبِّيّٗ  51
ِ  ةَٗبِّيّٗ  53  )بهمز اللفظة( ة ّٔٗـ يٓ َٗب
 )بهمز اللفظة( ة ّٔٗـ يٓ َّٗبِ  ةَّٗبِّيّٗ  54
 )بهمز اللفظة( ة ّٔٗـ يٓ َّٗبِ  ةَّٗبِّيّٗ  56
 )بهمز اللفظة( َٖ  ۧـ ِٔـٱجلَّبِيٓ  َٖ  ۧٱجلَّجِّيِ  58
 بضم الجيم ةسِّيّٗ صُ  ةِصسِّيّٗ  68
 بضم العين ةذِّيّٗ قُ  ةِقذِّيّٗ  69
 دبضم الصا ةِّْيّٗ ُض  ةِضِّْيّٗ  70
 بضم الجيم ةسِّيّٗ صُ  ةِصسِّيّٗ  72



 لمات الفرشية للجزء السادس عشرالقسم الثالث/ الك                                       الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

رواية قالون عن نافع 
 المدني

 البيان

 

                                                                                                                 247      

 

 

مها في التي ادغإؿ الهمزة ياء و ابدبإ ةَورِّيّٗ  ةَورِۡءيّٗ  74
 بعدىا فتصبح ياًء مشددة مفتوحة

 بالياء بدؿ التاء َسةدُ يَ  دََسةدُ  90
 

 سورة طو(  20) 
 

10 
ٓ َءانَۡصُخ   ٓ  إِّنِ ََّّكّ ِ

 َءاتِيُسٓ
 َ َ  َءانَۡصُخ   إِّنِ ََّّكّ ِ

ُٓ َءاتِ   ۥيُس
 (فيهما) وصاًل: بفتح ياء اإلضافة

12  ٓ   إِّنِ
َ
َ خ  لهمزة والياءبفتح ا ّنِ

12  ّٜٗ َٜ  ىُؼ  تنوينبالفتح دوف  ىُؼ

14 
َٗة
َ
ٓ خ َِ   ۬  إَِّٗ
 إِنَّ  ١٤َِّلِۡكرِٓي 

 َ َِ َٗة إَِّٗ
َ
  ۬  خ
 إِنَّ  ١٤ َِّلِۡكرِيَ 

 (فيهما) وصاًل: بفتح ياء اإلضافة

ة 18 َٛ ة َوَِّلَ ذِي َٛ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة َوَِّل ذِي
ۡ َِلٓ  26 ۡ َِلَ  َويَِّسِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َويَِّسِ
39  ٓ َِ َ  ذۡ إِ  ٣٩َخۡي َِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ذۡ إِ  ٣٩َخۡي
ۡت  ٤١جِلَۡىِِس  41 َٚ ۡت  ٤١ جِلَۡىِِسَ  ٱۡذ َٚ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ٱۡذ
رِي  42

َۡ ٓ  ٤٢ذِ َجة َٚ رِيَ  ٱۡذ
َۡ ٓ  ٤٢ ذِ َجة َٚ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ٱۡذ

دّٗ  53 ۡٛ  وألف بعدىاوفتح الهاء  ،بكسر الميم ادّٗ َهَٰ ِٔ  اَم
58  ّٜٗ  بكسر السين ىّٜٗ شِ  ىُش
ُٓ  وَُحۡصِعَذُسٓ 61  بفتح الياء والحاء ۥوََحۡصَعَذُس
ٜٓاْ إِنۡ  63 ُ ٜٓاْ إِنَّ  ًَةل ُ  بفتح النوف مع التشديد ًَةل
ۡه  69 ٌَ  وتشديد القاؼ ؛ـبفتح الال ۡه ٌَّ دََْ  دَْۡ

71  ۡٓ ُ٘ذ َٔ ُٓ ۬۬ ءَ  َءا ُ٘ذ َٔ بتسهيل الهمزة و  ،ىمزة استفهاـ بزيادة ۥا
 الثانية
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دِِٙۦ 75
ۡ
دِِٙۦ يَأ

ۡ
 ۬  يَأ

دِِٙ 
ۡ
 يَأ

، بالصلة " كحفص"/ األوؿ: وجهاف
 كسر الهاء دوف صلةوالثاني:  

ۡسِ  77
َ
ۡن أ

َ
نِ  أ

َ
 بدؿ القطع في )أسر(، بهمزة وصل ٱۡسِ  أ

 من التقاء الساكنين تخلصاً نوف الوكسر 
93   ِٖ ۖۦۡ  دَتَّجَِك ِٖ  زائدة ساكنة: بإثبات ياء وصالً  دَتَّجَِك
ِسٓ   94

ۡ
ۖۡ  َوََل ثَِرأ ِسَ

ۡ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َوََل ثَِرأ

112  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
119  ٍَ َّٗ

َ
ٍَ ِإَو َوخ  بكسر الهمزة َّٗ

ۡخَمَٰ  125
َ
ٓ أ َِ دَ َ  َظَِشۡ َِ دَ   َظَِشۡ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ۡخَمَٰ أ
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 سورة األنبياء(  21) 
 

 ّ ِ ِ رَّ ًُ  ًَةَل َرّ ِ  4
بضم القاؼ، وحذؼ األلف، وإسكاف 
 الالـ؛ وال يخفى إدغاـ الالـ في الراء

4  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو

ِيٓ  7 وألف  ،وفتح الحاء بدؿ النوف، بالياء َٜيَٰٓ يُ  ُّٜٗ
 بدؿ الياء بعدىا

24  َ َِ َّٔ  َِ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة َّٔ

وألف  ،وفتح الحاء بدؿ النوف، بالياء يَُٜيَٰٓ  ُِٜٗيٓ  25
 بدؿ الياء بعدىا

29  ٞ َٰٙ ٓ إَِل َ  إِّنِ ٞ  إِّنِ َٰٙ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِل
33  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ُزوّٗ  36 زُ  اُٚ  بهمز الواو اؤّٗ ُٚ
ةَل  47 ٌَ ةُل ِٔ  ِٔۡس ٌَ  بضم الالـ ۡس
َُ٘سٓ 80 ُٓ  تِلُۡعِط َُ٘س  بالياء بدؿ التاء ۥحِلُۡعِط
89  ٓ ٓ  َوَزَكرِيَّة  بزيادة ىمزة مفتوحة بعد األلف ءَ َوَزَكرِيَّة
94  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو
ُصٜجُ  96

ۡ
أ َٔ ُصُٜج َو

ۡ
َٔ ةيَ  يَأ  )فيهما(بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُصٜجُ ةُصُٜج َو

ُؤََلٓءِ ءَ  99 حّٗ َهَٰٓ َٛ ِ حّٗ يَ ُؤََلٓءِ َهَٰٓ  ال َٛ ِ  الثانية ياء مفتوحة الهمزة بإبداؿ ةل
ُذِت   104 ُُ ُِ  لِْۡ  وألف بعدىابكسر الكاؼ، وفتح التاء  ِت  َتَٰ لِْۡ

َِ َرّبِ  112 َٰ بضم القاؼ، وحذؼ األلف، وإسكاف  ًُِ رَّّبِ  َق
 الالـ؛ وال يخفى إدغاـ الالـ في الراء
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 سورة الحج(  22) 
 

17  َٰ َٰجِ  يَ  ِِٔ  َوٱّصَّ  بحذؼ الهمزة يَ ـ َوٱّصَّ
آءً  25 َٜ آءٌ  َش َٜ  بدؿ تنوين الفتح بتنوين الضم َش
َٜ ذَ  30 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ
31  ُٙ ُٙ ؽَّ َذَذخَ  َذَذۡخَؽُى  وتشديد الطاء ،بفتح الخاء ُى

بكسر الداؿ، وفتح الفاء، وزيادة ألف  فُ ٰـَ وَ دِ  َدۡذفُ  40
 بعدىا

ۡخ  40 َٔ ّدِ ُٛ َّ َّ  ل ۡخ ل َٔ ِد  بتخفيف الداؿ ُٛ
44  ۡۖ ۡٓ ُٛ َخۡذُت

َ
َخذتُّ  أ

َ
ۖۥۡ أ ُٓ  بإدغاـ الذاؿ في التاء ُٛ

 بإسكاف الهاء َذّۡهَ  ۬  َوۡهَ  وَِّهَ  ۬  َوِهَ  45
 بإسكاف الهاء َوۡهَ  َوِهَ  48
ة 48 َٛ َخۡذُت

َ
َخذتُّ  أ

َ
ةأ  بإدغاـ الذاؿ في التاء َٛ

 )بهمز اللفظة( ء  َِٗبٓ  َِٗبّ   52
58  َ َٜ ل ُٛ  َ َٜ ل  بإسكاف الهاء ٛۡ
ۡدَخَلّٗ  59  بفتح الميم ۡدَخَلّٗ َّٔ  ُّٔ
 بدؿ الياء بالتاء ۡدُقٜنَ دَ  يَۡدُقٜنَ  62
64  َ َٜ ل ُٛ  َ َٜ ل  بإسكاف الهاء ٛۡ
66  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
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 سورة المؤمنون(  23) 
 

َ٘ةٓءَ  20 َ٘ةٓءَ شِ  َشۡح  بكسر السين ح
ُّۡصٌِيُسٓ 21 َّ  ن ُٓ ن  تح النوفبف ۥۡصٌِيُس
27   

 التنوين بالكسر دوف ِٖٔ ُُكِّ  ِٖٔ ُُكّ
ة   50 َٜ ة   َرۡب َٜ  بضم الراء ُرۡب
52  ِ ِ  ۦٓ ِإَونَّ َهَِٰذه نَّ َهَِٰذه

َ
 بفتح الهمزة ۦٓ َوأ

َُيَۡصُجٜنَ  55
َ
َُيۡصِ  خ

َ
 بكسر السين ُجٜنَ خ

ُضُرونَ  67 ۡٛ ِضُرونَ  َت ۡٛ  وكسر الجيم ،بضم التاء ُت
72  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  هاءبإسكاف ال َو
78  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو
79  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو
80  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو
ءَِّٗة 82

َ
 بهمزة واحدة مكسورة إَِّٗة أ

ُرونَ  85 ََّ َ دََذ ُرونَ دَذَّ۬  بتشديد الذاؿ ََّ
88  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
92  ِٓ ِ َْٰ ُٓ  َع ِ َْٰ  بضم الميم َع

100  ٓ ُِ  ََّكّ ِ َٕ ۡخ
َ
َ  أ ُِ  ََّكّ ِ َٕ ۡخ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

110  ۡٓ ُٚ ٜ ُٕ َۡذُت َذتُّ  وَٱَّتَّ ۥوَٱَّتَّ ُٓ ُٚ ٜ  بإدغاـ الذاؿ في التاء ُٕ
 بضم السين ۡخرِيًّةشُ  ِشۡخرِيًّة 110
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 سورة النور(  24) 
 

ُرونَ  1 ََّ ُرونَ  دََذ ََّ  بتشديد الذاؿ دَذَّ
ۡربَفُ  6

َ
ۡربَفَ  أ

َ
 العين بفتح أ

نَّ  7
َ
ن أ

َ
 بإسكاف النوف أ

ََ٘خ  7 َُ٘خ َّّ  َّۡك  بضم التاء ۡك
َِٕصحَ  9 َِٕصحُ  َوٱَّۡذَٰ  بضم التاء َوٱَّۡذَٰ
نَّ  9

َ
نۡ  أ

َ
 بإسكاف النوف أ

 بكسر الضاد َت َمغِ  َمَغَت  9
9  ِ ُ  ٱَّللَّ  بضم الهاء ٱَّللَّ

 بكسر السين ُجٜهُ ََل َُتۡصِ  ََل َُتَۡصُجٜهُ  11
ۥ 15 ُٙ ۥَُتۡصِ وَ  َوَُتَۡصُجَٜٗ ُٙ  بكسر السين ُجَٜٗ
15  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
َٰتِ  21  ؛ وال تخفى القلقلةالطاء بإسكاف َنَٰتِ ُخؽۡ  (ٔكةً ) ُخُؽَن
ٓۡ  ُبُيٜدًة   27 ُٓ  بُِيٜدًة   ُبُيٜدُِس  (امفيه)بكسر الباء  ۥبُِيٜدُِس
ُرونَ دَذَ  27 ُرونَ دَذَّ  ََّ  بتشديد الذاؿ ََّ
 الباءكسر ب بُِيٜدًة ُبُيٜدًة 29
َجّيَِجَٰخ   34 َجيََّجَٰخ   ُّٔ  فتح الياءب ُّٔ
 بكسر الباء بُِيٍٜت  ُبُيٍٜت  36
39  ُٙ ُٙ  َُيَۡصُج  بكسر السين َُيِۡصُج
َجّيَِجَٰخ    46 َجيََّجَٰخ    ُّٔ  فتح الياءب ُّٔ
52  ِٙ ٌۡ  بكسر القاؼ ِٙ َوَيذٌَِّ  َوَيذَّ
 بكسر السين َبَّ َُتۡصِ  َُتَۡصَبَّ  57

61 
 ُبُيٜتِ  ٓۡ  ُبُيٜدِسُ 

 ةُبُيٜدّٗ ۬  )الثمانية(
ۥٓ بِ  ُٓ  (في الجميع)بكسر الباء  ةبُِيٜدّٗ ۬   ُيٜتِ بِ  ۬  ُيٜدُِس
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 سورة الفرقان(  25) 
 

 بإسكاف الهاء َذّۡهَ  وَِّهَ  5
17  ۡٓ ُٚ ُٓ  َُيُِۡشُ ُٚ  بالنوف بدؿ الياء ۥََنُِۡشُ
َ  تَۡصَذِؽيُكٜنَ  19  بدؿ التاء األولى بالياء ۡصَذِؽيُكٜنَ ي
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يُ  25 ٌَّ يُ  تََش ٌَّ  بتشديد الشين تَشَّ
َۡذُت  27 َذ ٱَّتَّ  بإدغاـ الذاؿ في التاء تُّ ٱَّتَّ
ِم  30 ٜۡ ِمَ  ًَ ٜۡ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ًَ
 )بهمز اللفظة( ء  َِٗبٓ  َِٗبّ   31

َٜداْ  38 ُٕ ۡضَدََٰت َوَث
َ
ٜدّٗ  َوأ ُٕ ۡضَدََٰت وَ ا َوَث

َ
؛ واإلدغاـ جليوصاًل: بتنوين الفتح،  أ

 بإبداؿ التنوين ألفاً  وقفاً:
ُزًوا 41 زُ  ُٚ  بهمز الواو اؤً ُٚ
 بكسر السين ُت َُتۡصِ  َُتَۡصُت  44
47  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
48  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ُ  بُِۡشَ ا 48  الشينالنوف بدؿ الباء، مع ضم ب اُِشَ  ن
53  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
54  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  الهاءبإسكاف  َو
62  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
67  ْ وا َُتُ ٌۡ ٓۡ َح َ ٓۡ حُ  َول َ َِتُ َول ٌۡ ْ  كسر التاءبضم الياء، و  وا
 صلة دوفبكسر الهاء  ذِيِٙ  ذِيِٙۦ 69

 
 سورة الشعراء(  26) 

 
9  َ َٜ ل ُٛ  َ َٜ ل  بإسكاف الهاء ٛۡ

َخةُف  12
َ
ٓ أ َ  إِّنِ َخةُف  إِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

29  َ َذتَّ  ۡذَت ٱَّتَّ  بإدغاـ الذاؿ في التاء ٱَّتَّ
36  ۡٙ رِۡص

َ
رِۡصِٙ  أ

َ
 صلة دوفبكسر الهاء  أ

ُه  45 ٌَ  وتشديد القاؼ ،بفتح الالـ ُه ٌَّ دََْ  دَْۡ
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49  ۡٓ ُ٘ذ َٔ ۥ۬۬ ءَ  َءا ُٓ ُ٘ذ َٔ بتسهيل الهمزة و  ،ىمزة استفهاـ بزيادة ا
 الثانية

ۡسِ  52
َ
ۡن أ

َ
نِ  أ

َ
ر(، بهمزة وصل بدؿ القطع في )أس ٱۡسِ  أ

 وكسر النوف تخلصاً من التقاء الساكنين
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ثِكَِجةدِيَ  ثِكَِجةدِيٓ  52
 بحذؼ األلف َظِذُرونَ  َحَِٰذُرونَ  56
62  َ َِ َٔ  َِ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة َٔ
68  َ َٜ ل ُٛ  َ  بإسكاف الهاء َٜ ٛۡ ل
77  ٓ َ  إَِلَّ َّلِ  ةوصاًل: بفتح ياء اإلضاف إَِلَّ َّلِ
َٜ ذَ  78  بإسكاف الهاء َٜ ٛۡ ذَ  ُٛ
َٜ ذَ  80  بإسكاف الهاء َٜ ٛۡ ذَ  ُٛ
ۥ 86 ُٙ ِبٓ إَِّٗ

َ
ِبَ  َِأ

َ
ۥ َِأ ُٙ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِّٗ

104  َ َٜ ل ُٛ  َ َٜ ل  بإسكاف الهاء ٛۡ

َٗة   إِنۡ  115
َ
َٗة خ

َ
ٓ  ۬  خ َٗة

َ
َٗة   ۬  خ

َ
 خ

مطلقًا: بإثبات األلف، فتمد وصاًل على 
والتوسط؛ ولو  المنفصل، أي بالقصر

 وصاًل وجو آخر وىو حذفها كحفص
118  َٖ ِٔ  َ َِ َّٔ  َٖ ِٔ  َِ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة َّٔ
122  َ َٜ ل ُٛ  َ َٜ ل  بإسكاف الهاء ٛۡ
َخةُف  135

َ
ٓ أ َ  إِّنِ َخةُف  إِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

140  َ َٜ ل ُٛ  َ َٜ ل  بإسكاف الهاء ٛۡ
 اءبكسر الب ةُيٜدّٗ بِ  ةُبُيٜدّٗ  149
َٰرِِٚيَ  149  بحذؼ األلف وَرِِٚيَ  َف
159  َ َٜ ل ُٛ  َ َٜ ل  بإسكاف الهاء ٛۡ
175  َ َٜ ل ُٛ  َ َٜ ل  بإسكاف الهاء ٛۡ
حِ  َٔ ۡل  176 َُ حَ  َل  ۡي َُ  بفتح الالـ دوف ىمزة بعدىا، وفتح التاء ۡي
ٌُ  ثِٱٌِّۡۡصَؽةِس  182  بضم القاؼ ۡصَؽةِس ثِٱّۡ
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 بإسكاف السين ةىّٗ َِصۡ  ةََِصىّٗ  187
188  ٓ ُٓ َرّ ِ ۡقَْ

َ
َ   أ ُٓ  َرّ ِ ۡقَْ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

191  َ َٜ ل ُٛ  َ َٜ ل  بإسكاف الهاء ٛۡ
217  ۡ ّكَّ َٜ ۡ  َودَ ّكَّ َٜ  بالفاء بدؿ الواو األولى َذَذ
224  ُٓ ُٛ ُٓ جَ يَتۡ  يَتَّجُِك ُٛ  بإسكاف التاء، وفتح الباء ُك

 
 سورة النمل(  27) 

 

ٓ َءانَۡصُخ  7 َ  إِّنِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َءانَۡصُخ  إِّنِ
ةب   7 َٛ ةبِ  بِِش َٛ  تنوينبالكسر دوف  بِِش

16  َ َٜ ل ُٛ  َ َٜ ل  بإسكاف الهاء ٛۡ
ة َِلَ ََلٓ  20 ة َِل  َٔ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة ََلٓ  َٔ
َر  22 َُ َٕ َر  َذ ُُ َٕ  بضم الكاؼ َذ
ُٜ٘نَ  َُّتُۡىَٜن   25 ُٜ٘نَ حُ  ُىَٜن  َُيۡ  ُتۡكِْ  يهما()ف بالياء بدؿ التاء ۡكِْ
28  ۡٙ ٌِّۡ

َ
ٌِِّۡٙ  وَد

َ
 صلة دوفبكسر الهاء  وَد

36  ِٖ وَٗ ِٕدُّ دُ
َ
ۦ خ ِٖ وَٗ ِٕدُّ دُ

َ
 زائدة ساكنة: بإثبات ياء وصالً  خ

َٗة   39
َ
َٗة خ

َ
ٓ  ۬  خ َٗة

َ
 مطلقًا: بإثبات األلف خ

َٗة   40
َ
َٗة خ

َ
ٓ  ۬  خ َٗة

َ
 مطلقًا: بإثبات األلف خ

ِنٓ حِلَ  40 َٜ ِنَ حِلَ  ۡجُْ َٜ  ياء اإلضافةوصاًل: بفتح  ۡجُْ
49  ٍَ ِْ ۡٛ َْ مُ  َم  وفتح الالـ ،بضم الميم ٍَ ٛۡ
51  

َ
 بكسر الهمزة َّٗةإِ  َّٗةخ

52  ۡٓ ُٛ ۥبِ  ُبُيُٜت ُٓ ُٛ  بكسر الباء ُيُٜت
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ُ  يُِۡشُِكٜنَ  59  بالتاء بدؿ الياء ِۡشُِكٜنَ ت
ُرونَ  62 ََّ ُرونَ  دََذ ََّ  بتشديد الذاؿ دَذَّ
ُ  بُِۡشَ ا 63  الشينء، مع ضم النوف بدؿ الباب اُِشَ  ن
ءَِذا 67

َ
 بهمزة واحدة مكسورة إَِذا أ

78  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
نَّ  82

َ
 بكسر الهمزة ٱجلَّةَس  إِنَّ  ٱجلَّةَس  أ

ٜۡهُ  87 دَ
َ
، وضم )مد بدؿ( بزيادة ألف بعد الهمزة ٜهُ دُ َءا خ

 وال يخفى أّف الواو تصبح مدية ؛التاء
ة 88 َٛ ةَُتۡصِ  َُتَۡصُج َٛ  السينبكسر  ُج
 بإسكاف الهاء َوۡهَ  َوِهَ  88
 بالكسر دوف تنوين وََزعِ  وََزع   89

 
 سورة القصص(  28) 

 
ن 22

َ
ٓ أ َ  َرّ ِ ن َرّ ِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

27 
رِيُد  

ُ
ٓ أ   إِّنِ

َ  َشَذِضُدِنٓ إِن رِيُد   إِّنِ
ُ
 )فيهما( وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِن َشَذِضُدِنَ  أ

29 
ٓ َءانَۡصُخ  إِ    ّنِ

ٓ َءاتِيُسٓ  ََّّكّ ِ
َ َءانَۡصُخ     إِّنِ
 ُٓ َ َءاتِيُس  ۥََّّكّ ِ

 )فيهما( وصاًل: بفتح ياء اإلضافة

 بكسر الجيم ۡذَوة  صِ  َصۡذَوة   29
َٗة 30

َ
ٓ خ َ  إِّنِ َٗة إِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة خ

ِت   32 ۡٚ ِت   ٱلرَّ َٚ  اءهبفتح ال ٱلرَّ
34  َ َِ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة َِ َٔ  َٔ
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 ل حركة الهمزة للساكن الذي قبلهابنق ارِدّٗ٘  ارِۡدءّٗ  34
 وىو الداؿ، مع حذؼ الهمزة

34   ٓ َِ ًُ ًۡ  يَُطّدِ ٓ  يَُطّدِ  بإسكاف القاؼ؛ وال تخفى القلقلة َِ
َخةُف  34

َ
ٓ أ َخةُف  إِّنِ

َ
َ أ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِّنِ

37  ُٓ ۡقَْ
َ
ٓ أ َ  َرّ ِ ُٓ  َرّ ِ ۡقَْ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

38  ٓ ِْفُ ََّّكّ ِ ؼَّ
َ
َ  أ ِْفُ ََّّكّ ِ ؼَّ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

 وكسر الجيم ،بفتح الياء ُكٜنَ رۡصِ يَ  يُرَۡصُكٜنَ  39

بفتح السين، وزيادة ألفاً بعدىا، وكسر  َرانِ عِ َسَٰ  ِشۡعَرانِ  48
 الحاء

56  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  لهاءبإسكاف ا َو
 بالتاء بدؿ الياء َُتَۡبَٰٓ  َُيَۡبَٰٓ  57
َٜ ذَ  61 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ

61  َٜ ُٚ  َّٓ َٜ  :وضَلً  ُث ۡٚ  َّٓ   ُث
َٜ  :اثذداءً  ُٚ 

 وصاًل: بإسكاف الهاء، ابتداًء: بالضم

70  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
78  ۡٓ َ َول

َ
ٓۡ  ِقِ٘دَيۚٓ  ِقِ٘دٓي  أ َ َول

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

 بضم الخاء، وكسر السين َه صِ خَُ  َخََصَه  82
85  ُٓ ۡقَْ

َ
ٓ أ ِ ّ َ  رَّ ِ ّ ُٓ  رَّ ۡقَْ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

 
 سورة العنكبوت(  29) 

 
5  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

َۡذدُٓ 25 َذتُّ  ٱَّتَّ ۥٱَّتَّ  بإدغاـ الذاؿ في التاء ُٓ
ةَ  25 َٜدَّ ةَ   َّٔ َٜدَّ  إلقالب جليبتنوين الفتح، وا َّٔ
25  ۡٓ ُٓ  ثَۡحُِ٘س َُ٘س  بفتح النوف ۥثَۡح
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26   ٓ ۥ َرّ ِ ُٙ ۖۡ  إَِّٗ َ ۥ َرّ ِ ُٙ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِّٗ
َّٜةَ  27 ٜٓ  ٱجلُُّج  )بهمز اللفظة( ةَ ءَ ٱجلُُّج
ءَ  33  باإلشماـ ٓيءَ ِشـؒ ِسٓ

َٜداْ َوًَد 38 ُٕ ٜدّٗ  َوَث ُٕ جلي؛ وصاًل: بتنوين الفتح، واإلدغاـ  ًَدوَ  اَوَث
 وقفاً: بإبداؿ التنوين ألفاً 

 بكسر الباء ٱۡۡلُِيٜتِ  ٱۡۡلُُيٜتِ  41
 بالتاء بدؿ الياء ۡدُقٜنَ دَ  يَۡدُقٜنَ  42
42  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
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60  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
64  َ َ  ِّهَ ل  بإسكاف الهاء ّۡهَ ل
66  ْٓۚ ذَُّكٜا َٕ ْۚٓ َوحۡلَ  َوحِلََذ ذَُّكٜا َٕ  سكاف الالـبإ َذ

 
 سورة الروم(  30) 

 

5  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
َِجحَ  10 ٌَٰ َِجحُ  َع ٌَٰ  بضم التاء َع
ِٕيَ  22 ِ ِٕيَ  َِّّْۡعَْٰ َ  األخيرة بفتح الالـ َِّّْۡعَْٰ
27  َٜ ُٚ َٜ  (اثلَلزح) َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
َٜ ذَ  35 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ
ْ ة ّرِبّٗ  39 ا َٜ ُب ِ ة ّرِبّٗ  َِّّيۡ ْ َُتۡ ّّ ٜا  بتاء مضمومة بدؿ الياء، وإسكاف الواو ُب
  َءاَثَٰرِ  50

َ
 بحذؼ األلفين )باإلفراد( زَرِ خ

50  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

54 

 ۬ (ٔكةً )َعۡكه  
ة   /َعۡكىّٗ
 ۬ (ٔكةً )ُعۡكه  

ة  ُعۡكىّٗ

ة ۬ (ٔكةً )ُعۡكه    لقالوفو  ؛ضمها وأحفص فتح الضاد ل ُعۡكىّٗ
 فقط ضمها

54  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
 بالتاء بدؿ الياء َ٘ىفُ دَ  يََ٘ىفُ  57
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 سورة لقمان(  31) 
 

ة 6 َٚ ة َوَيذَِّخَذ َٚ  بضم الذاؿ َوَيذَِّخُذ
ُزًواۚٓ  6 ُزًؤاۚٓ  ُٚ  بهمز الواو ُٚ
ُذَجۡيِٙ  7

ُ
ۡذَجۡيِٙ  أ

ُ
 بإسكاف الذاؿ أ

9  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
13  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
َٰجُ  13  َ َّ ََ  ِّ ََ َُٰج  وصاًل: بكسر ياء اإلضافة َ 
16  َّ ََ َُٰج  َ  ِّ ََ َُٰج  وصاًل: بكسر ياء اإلضافة َ 
ةَل  16 ٌَ ةُل  ِٔۡس ٌَ  بضم الالـ ِٔۡس
17  َّ ََ َُٰج  َ  ِّ ََ َُٰج  وصاًل: بكسر ياء اإلضافة َ 
 بزيادة ألف بعد الصاد، وتخفيف العين دَُصَٰكِرۡ  دَُطّكِرۡ  18
22  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  اف الهاءبإسك َو
23  ٍَ ٍَ زِ ُُيۡ  َُيُۡزٗ  وكسر الزاي ،بضم الياء ٗ
 بدؿ الياء بالتاء ۡدُقٜنَ دَ  يَۡدُقٜنَ  30

 
 سورة السجدة(  32) 

 

10  
َ
 بهمزة واحدة مكسورة َّٗةإِ  َّٗةءِ أ

 
 سورة األحزاب(  33) 

 

 )بهمز اللفظة( ءُ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبُّ  1

4  َٰٓ ٓ  يـِٔ ٱلَّ قرأ حيث بعد الهمزة،  بحذؼ الياء التي ءِ ٱَلَّ
 مطلقاً ياء  دوفبهمزة مكسورة 
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ُِرونَ  4  والهاء وتشديد الظاء ،بفتح التاء ُرونَ َّٛ َـّ تَ  دَُظَٰٛ
 لفاأل وحذؼ ،اموفتحه

4  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
 )بهمز اللفظة( ءُ ِبٓ ٱجلَّ  ٱجلَِّبُّ  6
 )بهمز اللفظة( َٖ  ۧـ ِٔـٱجلَّبِيٓ  َٖ  ۧٱجلَّجِّيِ  7

َُٜ٘ٗة   10 ُـّ َُٜ٘ٗة ٱّ ُـّ  مطلقًا: بإثبات األلف ٱّ
ةمَ  13 ٌَ ةمَ َٔ  ُٔ  ح الميم األولىتفب ٌَ
 )بهمز اللفظة( ءَ ِبٓ ٱجلَّ  ٱجلَِّبَّ  13
َ٘ة 13 َ٘ةبِ  ُبُيَٜت  بكسر الباء ُيَٜت
ة 14 َٚ ٜۡ   ٓأَلدَ

َ
ةََأ َٚ ٜۡ  التي بعد الهمزة بحذؼ األلف دَ

 بكسر السين َُيِۡصُجٜنَ  َُيَۡصُجٜنَ  20
َٜةٌ  21 ۡش

ُ
َٜةٌ إِ  أ  بكسر الهمزة ۡش

 )بهمز اللفظة( ءُ ِبٓ ٱجلَّ  ٱجلَِّبُّ  28
 )بهمز اللفظة( ءِ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبِّ  30
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 )بهمز اللفظة( ءِ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبِّ  32
33  َّٖ َّٖ بِ  ُبُيٜدُِس  بكسر الباء ُيٜدُِس
34  َّٖ َّٖ  ُبُيٜدُِس  بكسر الباء بُِيٜدُِس
ن يَ  36

َ
ن  ُسٜنَ أ

َ
 بدؿ الياء؛ واإلخفاء جليتاء الب ُسٜنَ دَ أ

 )بهمز اللفظة( ءِ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبِّ  38
40  َٓ ِ  وََخةَت  بكسر التاء َٓ وََخةد
 )بهمز اللفظة( َٖ  ۧـ ِٔـٱجلَّبِيٓ  َٖ  ۧٱجلَّجِّيِ  40
 )بهمز اللفظة( ءُ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبُّ  45
 ز اللفظة()بهم ءُ ٱجلَِّبٓ  (ٔكةً ) ٱجلَِّبُّ  50

50  ِ  ِبِّ َّ٘ ْل
ِ  :وًىةً    ءِ  ِبٓ َّ٘ ْل

ِ  :وضَلً   ِبِّ َّ٘ ْل
، وصاًل: بالياء )بهمز اللفظة(وقفاً: 

 المشددة )كحفص(

 بكسر الباء بُِيَٜت  ُبُيَٜت  53

ٓ  ٱجلَِّبِّ  53  ءِ  ٱجلَِّبٓ  :وًىةً  إَِلَّ
ٓ  ٱجلَِّبِّ  :وضَلً   إَِلَّ

، وصاًل: بالياء )بهمز اللفظة(وقفاً: 
 المشددة )كحفص(

ۦ ٱجلَِّبَّ  53 ۦ ءَ ٱجلَِّبٓ  وََحۡصَذۡۡحِ  )بهمز اللفظة( وََحۡصَذۡۡحِ
56  ٓۚ ِ  )بهمز اللفظة( ءِ  ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبّ
 )بهمز اللفظة( ءُ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبُّ  59
 مطلقًا: بإثبات األلف ٱلرَُّشََٜل  ٱلرَُّشََٜل   66
بِيََل   67 بِيََل  ٱلصَّ  إثبات األلفمطلقًا: ب ٱلصَّ
جِيّٗ  68 سِ  اََ  بالثاء بدؿ الباء ايّٗ ََ
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 سورة سبأ(  34) 
 

1  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
2  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
3  ِٓ ِ َْٰ ُٓ  َع ِ َْٰ  بضم الميم َع
5  ٞٓ حِل

َ
حِلم   أ

َ
 بتنوين كسر بدؿ تنوين الضم أ

 بإسكاف السين ةىّٗ َِصۡ  ةََِصىّٗ  9
ۖۥۡ  14 ُٙ دَ

َ
ۖۥۡ ةِٔجصَ  ِٔجَصد ُٙ  بإبداؿ الهمزة ألفاً  دَ

15  ِ٘ َُ ٓۡ َمۡص َسَٰ  ِٛ ۥٓ ُِِ٘ َٔ ُٓ  بفتح السين، وألف بعدىا، وكسر الكاؼ ِٛ
16  ٍِ ُز

ُ
زۡ  أ

ُ
 بإسكاف الكاؼ ٍِ أ

، وألف وفتح الزاي بدؿ النوف،بياء  يَٰٓ َخَٰزَ يُ  َُٗخَٰزِيٓ  17
 بعدىا بدؿ الياء

ُىٜرَ  17 َُ ُىٜرُ  ٱّۡ َُ  بضم الراء ٱّۡ
َق  20  بتخفيف الداؿ َدَق َض  َضدَّ
23  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
26  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
َٜ ذَ  39 ُٛ  ۬  َٜ ُٚ َٜ ذَ  َو ۡٛ  ۬  َٜ ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
40  ۡٓ ُٚ ۥََنۡ  َُيُِۡشُ ُٓ ُٚ  بالنوف بدؿ الياء ُِشُ
ُٜل  40 ٌُ ُٜل  َح ٌُ  بالنوف بدؿ الياء َج
َٜ ذَ  47 ُٛ  ۬  َٜ ُٚ َٜ ذَ  َو ۡٛ  ۬  َٜ ۡٚ  الهاء بإسكاف َو
ۥ 50 ُٙ ٓ  إَِّٗ ۚٓ  َرّ ِ َ ۥ َرّ ِ ُٙ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِّٗ
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 سورة فاطر(  35) 
 

2  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
َخۡذُت  26

َ
َخذتُّ  أ

َ
 بإدغاـ الذاؿ في التاء أ

َ٘خ   40 ِ  الجمع"ببزيادة ألف بعد النوف " َبّيَِجَٰخ   ثَّح
 

 سورة يس(  36) 
 

5  َِ ُِ دََِ  دََِي  بضم الالـ ي
 بإسكاف الهاء َذّۡهَ  وَِّهَ  8
ا 9 اشُ  (ٔكةً ) َشّدّٗ  بضم السين ّدّٗ

ا 24 ٓ إِذّٗ َ  إِّنِ ا إِّنِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِذّٗ
ُ٘خ  25 َٔ ٓ َءا َ  إِّنِ ُ٘خ  إِّنِ َٔ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َءا
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ة 32 َّٕ َّ ة ل َٕ َّ  بتخفيف الميم ل
ۡيَذحُ  33 َٕ ۡ َٕ  ٱل ۡ ِ ٱل  بكسر الياء مع تشديدىا َذحُ ّي
رَ  39 َٕ ٌَ رُ  َوٱّۡ َٕ ٌَ  بضم الراء َوٱّۡ
41  ۡٓ ُٛ ۥِٛ ذِ ٰـَ ُذّرِيَّ  ُذّرِيََّذ  بألف بعد الياء مع كسر التاء والهاء ُٓ

ٜنَ  49 ُٕ ٜنَ  ََيِّطِ ُٕ   ۬  ََيّۡطِ
ٜنَ ـَ ََيٚ ُٕ  ّطِ

وىو الخاء  بإسكافوجهاف/ األوؿ: 
المقدـ، وبذلك يلتقي ساكناف، وىو 

مع اختالس  خاءفتح الالثاني:  ،جائز
 ىذه الفتحة

ۡرًَِدَٗة ۬  52 ۡرًَِدَٗة   َهََٰذا َّٔ  سكتال بترؾ وصاًل: َهََٰذا َّٔ
55   ِ  بإسكاف الغين ِ  ُشنۡ  ُشُن

68  ُٙ ِۡص ُّ َ٘ ُُ َٗ  ُج ٘ ُٙ وضم  ،وإسكاف الثانية ،بفتح النوف األولى ۡص
 مع تخفيفها؛ واإلخفاء جليالكاؼ 

 بالتاء بدؿ الياء ٜنَ ۡكٌُِْ تَ  َحۡكٌُِْٜنَ  68
ُِ٘ذرَ  70 ُ  حّلِ  بالتاء بدؿ الياء ِ٘ذرَ تّلِ
76  ٍَ ٍَ زِ ُُيۡ  َُيُۡزٗ  وكسر الزاي ،بضم الياء ٗ
 بإسكاف الهاء َوۡهَ  َوِهَ  78
79  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
81  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

 
 سورة الصافات(  37) 

 

َ٘حٍ  6 َ٘حِ  ثِزِي  وف تنوينبالكسر د ثِزِي
ُكٜنَ  8 َّٕ ُكٜنَ َلَّ يَصۡ  َلَّ يَصَّ  وتخفيف الميم ،بإسكاف السين َٕ

ءَِّٗة 16
َ
 بهمزة واحدة مكسورة إَِّٗة أ

َو َءاثَةُٓؤَٗة 17
َ
وۡ  أ

َ
 بإسكاف الواو َءاثَةُٓؤَٗة أ
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ءَِّٗة 53
َ
 بهمزة واحدة مكسورة إَِّٗة أ

60  َ َٜ ل ُٛ  َ َٜ ل  بإسكاف الهاء ٛۡ
102  َّ ََ َُٰج  َ  َٰ  َ ِّ ََ  وصاًل: بكسر ياء اإلضافة ُج

102 
َرىَٰ  

َ
ٓ أ   إِّنِ

 ٍَ ۡذََبُ
َ
ٓ أ ّنِ

َ
 ۬  خ

 َشَذِضُدِنٓ إِن

 َ َرىَٰ   إِّنِ
َ
َ  أ ّنِ

َ
ٍَ  خ ۡذََبُ

َ
 ۬  أ
 إِن َشَذِضُدِنَ 

 )فيهم( وصاًل: بفتح ياء اإلضافة

106  َ َٜ ل ُٛ  َ َٜ ل  بإسكاف الهاء ٛۡ
ِ  ةَٗبِّيّٗ  112  )بهمز اللفظة( ة ّٔٗـ يٓ َٗب
126  َ ُ  ٱَّللَّ  بضم الهاء ٱَّللَّ
ٓۡ َوَربَّ  126  بضم الباء )فيهما( َوَربُّ  ۥُٓ سُ َربُّ  َربَُّس

، وكسر الالـ، وألف بعدىابفتح الهمزة  يَةِشيَ  لِ َءا إِۡل يَةِشيَ  130
 فهي كلمة مفصولة عن لفظ )ياسين(

142  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
145  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ُرونَ  155 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ََّ

 
 سورة ص(  38) 

 

حِ   َٔ ۡل  13 َُ ۚٓ  َل  ۡي َح َُ  بفتح الالـ دوف ىمزة بعدىا، وفتح التاء ۡي
 مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة َوَِّل َجۡكَضحٞ  َوَِّلَ َجۡكَضحٞ  23
ۡظَجۡجُخ  32

َ
ٓ أ َ  إِّنِ ۡظَجۡجُخ  إِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

ٍَ  ۡكِدٓي  بَ  35 ٍَ  َبۡكِدَيۖۡ  إَِّٗ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِّٗ
 تنوين غيربكسر التاء من  ِِبَةلَِطحِ  ِِبَةلَِطح   46
ةقٞ  57  بتخفيف السين وََمَصةقٞ  وََمصَّ
 بضم السين ۡخرِيًّةشُ  ِشۡخرِيًّة 63
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69  ٖۡ ِٔ ٖۡ  َِلَ  ِٔ  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة َِل 
َِّ٘تٓ إََِلَٰ  78 َِّ٘تَ  َّۡك  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إََِلَٰ  َّۡك
 القاؼ بفتح وَٱۡۡلَيَّ  وَٱۡۡلَيُّ  84

 
 سورة الزمر(  39) 

 

9  ٖۡ َّٔ ٖۡ  أَ َٔ  بتخفيف الميم أَ
ِمۡرُت  11

ُ
ٓ أ َ  إِّنِ ِمۡرُت  إِّنِ

ُ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

َخةُف  13
َ
ٓ أ َ  إِّنِ َخةُف  إِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

َٜ ذَ  22 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ
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62  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

64  ٓ ُمُرٓوّنِ
ۡ
ُمُروِنَ  دَأ

ۡ
وصاًل: بفتح ياء بتخفيف النوف، و  دَأ

 اإلضافة
69  ِ ِ  َٖ  ۧٱجلَّجِّيِ ث  )بهمز اللفظة( َٖ  ۧـ ِٔـٱجلَّبِيٓ ث
70  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ِّ  وُذَِعۡخ  71  األولىتاء بتشديد ال َعۡخ وُذ
ِّ و وُذَِعۡخ و 73  األولىبتشديد التاء  َعۡخ وُذ

 
 غافر سورة(  40) 

 

5  ۡۖ ۡٓ ُٛ َخۡذُت
َ
َخذتُّ  وَأ

َ
ُٓ وَأ  بإدغاـ الذاؿ في التاء ۖۥۡ ُٛ

ُخ  6 َٕ ِ  ، )بالجمع(بزيادة ألف بعد الميم َكَِمَُٰخ  َك
 بالتاء بدؿ الياء ۡدُقٜنَ دَ  يَۡدُقٜنَ  20
26  ٓ َخةُف  إِّنِ

َ
َ  أ   إِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َخةُف أ

ن 26
َ
ۡو أ

َ
نوَ  أ

َ
 بحذؼ الهمزة األولى، وفتح الواو أ

َخةُف  30
َ
ٓ أ َ  إِّنِ َخةُف  إِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

َخةُف  32
َ
ٓ أ َ  إِّنِ َخةُف  إِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

ثُْۡلُ  36
َ
ٓ خ َ  ََّّكّ ِ ثُْۡلُ  ََّّكّ ِ

َ
 ياء اإلضافة وصاًل: بفتح خ

ِْفَ  37 ؼَّ
َ
ِْفُ  وَأ ؼَّ

َ
 بضم العين وَأ

 بفتح الصاد دَّ َوَض  َوُضدَّ  37
 زائدة ساكنة: بإثبات ياء وصالً  ٱدَّجُِكِٜنۦ ٱدَّجُِكٜنِ  38
40  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ةَِلٓ  41 ةَِلَ  َٔ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َٔ
َٗة   42

َ
َٗة َوخ

َ
ٓ  ۬  َوخ َٗة

َ
 بإثبات األلفمطلقًا:  َوخ
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ۡمرِٓي إََِل  44
َ
ۡمرِيَ  أ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إََِل  أ

ُرونَ  58 ََّ ُرونَ حَ  َتَذَذ ََّ  بدؿ التاء األولى بالياء َذَذ
 
 

 سورة فصمت(  41) 
 

 بإسكاف الهاء َوۡهَ  َوِهَ  11
َِصةت   16 ۡ  َنَّ  بإسكاف الحاء َصةت  َنَّ
 الشين ضمالياء، و  بنوف مفتوحة بدؿ ُِشُ ََنۡ  ُُيَِۡشُ  19
ۡقَدآءُ  19

َ
ۡقَدآءَ  أ

َ
 بفتح الهمزة األخيرة أ

21  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف  ۡقَضِمّٞ ٝا َٰء ۡقَضِمّٞ ٝاءَ  44
 بين الهمزتين

44  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
 



 القسم الثالث/ الكلمات الفرشية للجزء الخامس والعشرين                                   الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

رواية قالون عن نافع 
 المدني

 البيان

 

                                                                                                                 270      

 

 

 

ٓ إِنَّ  50  َرّ ِ
 َ   ۬  إِنَّ  َرّ ِ

ٓ إِ   نَّ َرّ ِ
، بفتح ياء اإلضافةاألوؿ:  وصاًل وجهاف/

 الثاني: بإسكاف الياء

 
 سورة الشورى(  42) 

 

4  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
 بالياء بدؿ التاء َسةدُ يَ  دََسةدُ  5
9  َٜ ُٚ َٜ  (ٔكةً ) َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

11  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
19  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
 صلة دوفبكسر الهاء  ُٗۡؤدِِٙ  دِِٙۦُٗؤۡ  20
22  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
25  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
 بدؿ التاء بالياء ۡىَكُْٜنَ حَ  َتۡىَكُْٜنَ  25
28  َٜ ُٚ َٜ  (ٔكةً ) َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
29  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ة 30 َٕ ِ ِطيَجح  وَج ة ِطيَجح  ُّٔ  ُّٔ َٕ ِ  الفاء؛ وإقالب نوف التنوين جلي بحذؼ ث
ارِ  32 َٜ ارِۦ ٱۡۡلَ َٜ  زائدة ساكنة: بإثبات ياء وصالً  ٱۡۡلَ
َٰ  ٱلّرِيطَ  33  وزيادة ألف بعدىا "بالجمع" ،بفتح الياء طَ ٱلّرَِ 
35  َٓ ُٓ  َوَيۡكَْ  بضم الميم َوَيۡكَْ
51  َِ ُِ  يُۡرِش  بضم الالـ يُۡرِش
ِ  َذُيِٜي  َذُيِٜيَ بِإِۡذِِٗٙۦ 51  مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة ۡذِِٗٙۦبِإ
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 سورة الزخرف(  43) 
 

ن 5
َ
 بكسر الهمزة نإِ  أ

 )بهمز اللفظة( ء  ِبٓ َّٗ  ِبّ  َّٗ  6
 )بهمز اللفظة( ء  ِبٓ َّٗ  ِبّ  َّٗ  7

ا 10 دّٗ ۡٛ اَهَٰ ِٔ  َم  وألف بعدىا ،وفتح الهاء ،بكسر الميم دّٗ
17  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

18  ْ ُؤا ْ يَ  يُجَشَّ وتخفيف  ،وإسكاف النوف ،بفتح الياء جَشُؤا
 ؛ واإلخفاء الجليالشين

18  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

بنوف ساكنة بدؿ الباء، وحذؼ األلف،  دَ ٘قِ  ِقَبَٰدُ  19
 وفتح الداؿ، واإلخفاء جلي

19  ْ ُِٛدوا َش
َ
  أ

َ
ْ ٝا أ ُِٛدوا   ۬  ۡش
 َٰ
َ
ْ ٝا  أ ُِٛدوا  ۡش

، ولىمضمومة بعد الهمزة األبزيادة ىمزة 
  ثم لو وجهاف: ؛وإسكاف الشين

 .إدخاؿ دوفتسهيل الهمزة الثانية / 1
تسهيل الهمزة الثانية مع إدخاؿ ألف / 2

 .بين الهمزتين

24  َِ َٰ بضم القاؼ، وحذؼ األلف، وإسكاف  ِۡ ًُ  َق
 الالـ

33  ۡٓ ِٛ ِ ۥِۡلِ  ِۡلُُيٜد ُٓ ِٛ ِ  بكسر الباء ُيٜد
34  ۡٓ ِٛ ِ ۥٓ َوِۡلِ  َوِۡلُُيٜد ُٓ ِٛ ِ  ر الباءبكس ُيٜد
ة 35 َّٕ َ ة ل َٕ َ  بتخفيف الميم ل
َٜ ذَ  36 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ
 بكسر السين ُجٜنَ َوَيۡعصِ  َوَيۡعَصُجٜنَ  37
 )بالتثنية( بألف بعد الهمزة َصةَٰٓءَٗة َصةَٓءَٗة 38
وَََل  51

َ
ۚٓ  َُتِّۡتٓ  أ وَََل  َُتِّۡتَ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ
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53  ٞ ۡشَِٜرة
َ
َسَٰ  أ

َ
ٞ أ  وألف بعدىا ،فتح السينب َِٜرة

ونَ  57 ونَ يَُط  يَِطدُّ  بضم الصاد دُّ
 ساكنة زائدة بإثبات ياءمطلقًا:  َ َٰكَِجةدِۦ َ َٰكَِجةدِ  68
 بكسر السين ُجٜنَ َُيۡصِ  َُيَۡصُجٜنَ  80
َٗة  وَ  81

َ
َٗةوَ  د

َ
ٓ وَ  ۬  د َٗة

َ
 مطلقًا: بإثبات األلف د

84  َٜ ُٚ َٜ  (ٔكةً ) َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

بفتح الالـ، وضم الهاء مع صلتها بواو  ۥُٙ َورِيَْ  ِٙۦَورِيِْ  88
 لفظية

ٜنَ  89 ُٕ ٜنَ تَ  َحۡكَْ ُٕ  بالتاء بدؿ الياء ۡكَْ
 

 سورة الدخان(  44) 
 

 بضم الباء َربُّ  َرّبِ  7
19  ٓ َ  إِّنِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِّنِ
ۡسِ  23

َ
 بدؿ القطع بهمزة وصل وَٱۡسِ  وَأ

 لتاء بدؿ الياءبا ۡنِ  تَ  َحۡنِ   45
 بضم التاء ُْٜهُ وَٱۡخذُ  وَٱۡقذُِْٜهُ  47
ةمٍ  51 ٌَ ةمٍ ُٔ  َٔ  بضم الميم األولى ٌَ
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 سورة الجاثية(  45) 

 

ُزًواۚٓ  9 زُ  ُٚ  بهمز الواو اۚٓ ؤً ُٚ
11  ٌٓ حِل

َ
حِلمٍ  أ

َ
 الضمبدؿ تنوين بتنوين كسر  أ

َّٜةَ  16 ٜٓ  َوٱجلُُّج  )بهمز اللفظة( ةَ ءَ َوٱجلُُّج
21  َٜ آءٞ  آءّٗ َش َٜ  بدؿ تنوين الفتحبتنوين ضم  َش
ُرونَ  23 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ََّ
35  ۡٓ َۡذُت َذتُّ  ٱَّتَّ  بإدغاـ الذاؿ في التاء ۥٓ ُٓ ٱَّتَّ
ا 35 ُزوّٗ زُ  ُٚ  بهمز الواو اؤّٗ ُٚ
37  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو
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 سورة األحقاف(  46) 
 

8  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

َٗة   9
َ
َٗة خ

َ
ٓ  ۬  خ َٗة

َ
َٗة   ۬  خ

َ
 خ

مطلقًا: بإثبات األلف، فتمد وصاًل على 
المنفصل، أي بالقصر والتوسط؛ ولو 
 وصاًل وجو آخر وىو حذفها كحفص

ُِ٘ذرَ  12 ُ  حّلِ  بالتاء بدؿ الياء ِ٘ذرَ تّلِ

15  ۡۖ ً٘ة ۖۡ ظُ  إِۡظَسَٰ ً٘ة وإسكاف  ،وضم الحاء ،بحذؼ الهمزة ۡص
 ، وحذؼ األلفالسين

رۡ  15 ةَُ ةََ  (ٔكةً ) ّٗٚ ّٚٗ  بفتح الكاؼ ۡر
16   ُِ جَّ ٌَ ُِ  حُ  َوَجَذَضةَوزُ  َجَذ جَّ ٌَ  (فيهما) بدؿ النوف بياء مضمومة َذَضةَوزُ يُ وَ  َذ
16  َٖ ۡظَص

َ
ُٖ  أ ۡظَص

َ
 بضم النوف أ

17  ٓ َِ ِ دَكَِداٗ
َ
َ  خ َِ ِ دَكَِداٗ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة خ

19  ۡٓ ُٛ َّٜذَِي ۥٓ َوجِلُ  َوحِلُ ُٓ ُٛ  لنوف بدؿ الياءبا َّٜذَِي
َخةُف  21

َ
ٓ أ َ  إِّنِ َخةُف  إِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

23  ٓ ِ َّ ُِ َٰ َ  َوَل ِ َّ ُِ َٰ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َوَل
 بدؿ الياءبتاء مفتوحة  َرىَٰٓ دَ ََل  ََل يَُرىَٰٓ  25
25  ٓۚ ۡٓ ُٛ ُ٘ ُِ َسَٰ َٔ  َ٘ ُِ َسَٰ ۚۥٓ َٔ ُٓ  نوفال بفتح ُٛ

 
 سورة محمد (  47) 

 

2  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
4  ْ ٜا َٰ  ًُذُِْ ْ ذَ ـَق ٜا  وألف بينهما ،بفتح القاؼ والتاء ُْ

22  ۡٓ ۥٓ َقصِ  َقَصۡحُذ ُٓ  بكسر السين ۡحُذ
26  ۡٓ ُٚ اَر   إِۡسَ

َ
ۥأ ُٓ ُٚ اَر  بفتح الهمزة ۡسَ
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 سورة الفتح(  48) 

 

10  َ ُٙ ٱَّللَّ َ  َقَْۡيِٙ  َقَْۡي  )عليو( كسر الهاءب ٱَّللَّ
 بدؿ الياء األولى بالنوف ۡؤتِيِٙ ُ٘ صَ وَ  وََصُيۡؤتِيِٙ  10
17  ُٙ ُٙ  ۬  يُۡدِخْۡ ثۡ ُٙ ُٗ  ُحَكّذِ ُٙ جُ  ۬  ۡدِخْۡ ثۡ  بالنوف بدؿ الياء )فيهما( َكّذِ
24  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

 
 سورة الحجرات(  49) 

 

 )بهمز اللفظة( ءِ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبِّ  2
ة 12 ۡيذّٗ َٔ  ِ ّي ةَٔ  بكسر الياء مع التشديد ذّٗ

 
 سورة ق(  50) 

 

ُٜل  30 ٌُ ُٜل حَ  َج  بالياء بدؿ النوف ٌُ
37  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ۡدَبَٰرَ  40

َ
 بكسر الهمزة ۡدَبَٰرَ ِإَو َوأ

َ٘ةدِ  41 ُٕ ۡ َ٘ةدِۦ ٱل ُٕ ۡ  زائدة ساكنة ت ياءاثب: بإوصالً  ٱل
يُ  44 ٌَّ يُ تَشَّ  تََش  بتشديد الشين ٌَّ

 
 سورة الذاريات(  51) 

 ىذا الجزء )السادس والعشرين( من لمات الفرشيةال خالؼ فيها في الك
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40  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ُرونَ  49 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ََّ

 
 سورة الطور(  52) 

 

21  ۡٓ ُٛ ٓۡ ُذّرِيََّذ ِٛ ِ َٰ  ث ۥ ُذّرِ َّ ُٓ ِٛ ِ ۥِٛ ذِ ـث  بزيادة ألف بعد الياء، وكسر التاء والهاء ُٓ
28  َٜ ُٚ ۥ  ُٙ   إَِّٗ

َ
َٜ َّٗ خ ُٚ ۥ   الهمزةبفتح  ُٙ

طَۜۡيِؽُرونَ  37 ُٕ ۡ َطۡيِؽُرونَ  ٱل ُٕ ۡ  بالصاد فقط ٱل
ٜنَ  45 ٌُ ٜنَ يَ  يُۡطَك ٌُ  بفتح الياء ۡطَك

 
   سورة النجم(  53) 

 

7  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
30  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
َٜ ذَ  35 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ
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وََّلَٰ  50
ُ
 ََعًدا ٱَۡأ

 ََّلَٰ ؤۡ ٱَُل٘
 

  ََّلَٰ ـؤۡ ُّّ ا ََعدّٗ  :وضَلً 
 
 اثذداءً 

  ََّلَٰ ـؤۡ ٱُّ  /1
  ََّلَٰ ُّـؤۡ  /2
3/  

ُ
 ََّلَٰ وٱَۡأ

 ،لفظة )األولى(/ بهمز الواو مع إسكانها
وعند وصلها بلفظة )عاداً( فيقرأ: بنقل 
حركة الهمزة للساكن الذي قبلها وىو 

، وبإدغاـ القطع )الالـ( مع حذؼ ىمزة
 لى(.ؤ )األ تنوين )عاداً( في الـ

لى(، لو ثالثة أوجو/ ؤ ابتداًء بلفظة )األ
األوؿ: االبتداء بهمزة وصل مفتوحة مع 

 .ضم الالـ
 .الثاني: االبتداء بالـ مضمومة

الثالث: إرجاعها إلى أصلها )كحفص(، 
أي بإثبات )اؿ( التعريف، والهمزة 

الواو  إسكافالمضمومة التي بعدىا، و 
 ، وىو المقدـ أداءً وعدـ ىمزىا

51 ٜ ُٕ ةٓ َوَث َٕ ٜدّٗ  َداْ َذ ُٕ ةٓ َوَث َٕ وصاًل: بتنوين الفتح، واإلخفاء جلي؛  ا َذ
 وقفاً: بإبداؿ التنوين ألفاً 

 
 

 سورة القمر(  54) 

 

اِع   8 اِعۖۦۡ  ٱلَّ  زائدة ساكنة : بإثبات ياءوصالً  ٱلَّ
 

 ( سورة الرحمن 55) 
 

 وفتح الراء ،بضم الياء جُ رَ َُيۡ  ََيُۡرجُ  22
 

 ( سورة الواقعة 56) 

 

ََ  يَُِوُٜنَ  19  بفتح الزاي وُٜنَ يُ
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ءَِّٗة 54
َ
 بهمزة واحدة مكسورة إَِّٗة أ

َو َءاثَةُٓؤَٗة 48
َ
ۡو َءاثَةُٓؤَٗة أ

َ
 بإسكاف الواو أ

ُرونَ  62 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ََّ
95  َ َٜ ل ُٛ  َ َٜ ل  بإسكاف الهاء ٛۡ

 
 سورة الحديد(  57) 

 

1  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
2  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
3  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
4  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
6  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

ۥ 11 ُٙ ۥَذُيَضَٰكِىُ  َذُيَضَٰكَِى  الثانية الفاء بضم ُٙ
24  ُّ َِ َن

َٜ ٱّۡ ُٚ  َ ُّ  ٱَّللَّ َِ َن
َ ٱّۡ  )ىو( الضمير بحذؼ ٱَّللَّ

َّٜةَ  26 ٜٓ ٱجلُّ  ٱجلُُّج  )بهمز اللفظة( ةَ ءَ ُج
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 لةسورة المجاد  (  58) 

 

ُِرونَ  2 وتشديد الظاء والهاء  ،بفتح الياء ُرونَ َّٛ َـّ حَ  يَُظَٰٛ
 وحذؼ األلف ،وفتحها

2  َٰٓ ٓ  يـِٔ ٱلَّ قرأ حيث بحذؼ الياء التي بعد الهمزة،  ءِ ٱَلَّ
 مطلقاً ياء  دوفبهمزة مكسورة 

ُِرونَ  3 وتشديد الظاء والهاء  ،لياءبفتح ا ُرونَ َّٛ َـّ حَ  يَُظَٰٛ
 وحذؼ األلف ،وفتحها

 وكسر الزاي ،بضم الياء نَ ۡعزِ حِلُ  حِلَۡعُزنَ  10
ِِس  11 َخَْٰ َٕ ۡ ضۡ  ٱل َٕ ۡ  بإسكاف الجيم، وحذؼ األلف ِِْس ٱل
 بكسر السين ُجٜنَ َوَيۡعصِ  َوَيۡعَصُجٜنَ  18
ۚٓ  إِنَّ  َورُُشِ ٓ   21  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إِنَّ  َورُُشِ َ

 
 سورة الحشر(  59) 

 

1  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
2 ٓ ُٛ ۥبِ  ُبُيَٜت ُٓ ُٛ  بكسر الباء ُيَٜت

14  ۡٓ ُٛ ۥَُتۡصِ  َُتَۡصُج ُٓ ُٛ  بكسر السين ُج
َخةُف  16

َ
ٓ أ َ  إِّنِ َخةُف  إِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

24  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
 

 سورة الممتحنة(  60) 

 

َٗة   1
َ
َٗةوَ  َوخ

َ
ٓ  ۬  خ َٗة

َ
 مطلقًا: بإثبات األلف َوخ

3  ُِ  وفتح الصاد ،بضم الياء ُِ ۡىَط حُ  َحۡىِط
َٜةٌ  4 ۡش

ُ
َٜةٌ إِ  أ  بكسر الهمزة ۡش

َٜةٌ  6 ۡش
ُ
َٜةٌ إِ  أ  بكسر الهمزة ۡش
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 )بهمز اللفظة( ءُ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبُّ  12
 

 سورة الصف(  61) 
 

1  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ۥٓ  6 ُٙ ُٕ ۥٓ  َبۡكِديَ  َبۡكِدي ٱۡش ُٙ ُٕ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة ٱۡش
7  َٜ ُٚ ٚۡ  َو  بإسكاف الهاء َٜ َو
8  ُّٓ ذِ ُٔ  ٞ ّٓ ذِ  بتنوين الضم؛ واإلدغاـ فيما بعدىا جلي ُٔ

بفتح الراء، وضم الهاء، والصلة بواو  ۥهُ ٜرَ ُّٗ  ُٜٗرِهِۦ 8
 ؛ وتفخيم الراء جليلفظية

14 
 ِ َٗطةَر ٱَّللَّ

َ
أي ) أ

َٗط  (إّٜعف اَأول
َ
ِ   اةرّٗ أ وخفض لفظ  (،أنصار) فتح بتنوين َّلّلَّ

 بالـ الجر؛ واإلدغاـ جلي الجاللة

َٗطةرِٓي إََِل  14
َ
َٗطةرِيَ  أ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إََِل  أ

 
 ( سورة الجمعة 62) 

 
3  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

 
 سورة المنافقون(  63) 

 

 بكسر السين ُجٜنَ َُيۡصِ  َُيَۡصُجٜنَ  4
5  َّٜ َ ْ ل َٜ  ۡوا َ ْ ل  بتخفيف الواو األولى ۡوا

 
 سورة التغابن(  64) 

 

1  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
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ُٙ  يَُسّىِۡر   9 ُٙ ُٗ وَ  َسّىِۡر  ُٗ  َوُيۡدِخْۡ  )فيهما( بالنوف بدؿ الياء ۡدِخْۡ
 

 سورة الطالق(  65) 

 

 )بهمز اللفظة( ءُ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبُّ  1
1  َّٖ ِٛ ِ َّٖ بِ  ُبُيٜد ِٛ ِ  بكسر الباء ُيٜد
َٜ ذَ  3 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ
ِلُ  3 َْٰ ِلٌ  َب َْٰ  بتنوين الضم َب
ِۚۦٓ  3 ۡمرِه

َ
ۡمرَ  أ

َ
 بفتح الراء، وضم ىاء الكناية ۚۥٓ هُ أ

َٰٓ وَ  4 ٓ وَ  (ٔكةً ) يـِٔ ٱلَّ قرأ حيث بحذؼ الياء التي بعد الهمزة،  ءِ ٱَلَّ
 مطلقاً ياء  دوفبهمزة مكسورة 

ا 8 اُّٗسُ  ُّٗۡسرّٗ  بضم الكاؼ رّٗ
َجّيَِجَٰخ   11 َجيَّ  ُٔ  بفتح الياء َجَٰخ  ُٔ
11  ُٙ ُٙ ُٗ  يُۡدِخْۡ  بالنوف بدؿ الياء ۡدِخْۡ

 
 سورة التحريم(  66) 

 

 )بهمز اللفظة( ءُ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبُّ  1
2  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
 )بهمز اللفظة( ءُ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبُّ  3
َرا 4 َٛ َٰ  دََظَٰ َرادَظَّ  بتشديد الظاء َٛ
ۥٓ  5 ۥٓ دِّ ُحجَ  ُحۡجِدََلُ  وتشديد الداؿ ،بفتح الباء ََلُ
 )بهمز اللفظة( ءَ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبَّ  8
 )بهمز اللفظة( ءُ ٱجلَِّبٓ  ٱجلَِّبُّ  9

 ، وألف بعدىابكسر الكاؼ، وفتح التاء جِِٙۦَتَٰ َوكِ  َوُكُذجِِٙۦ 12
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 سورة الممك(  67) 

 

1  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
2  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
4  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
 بإسكاف الهاء َوۡهَ  َوِهَ  7

14  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
 باإلشماـ ۡخ  َٔ ٓي شِؒ ۡخ  َٔ ِشٓي  27

 
 سورة القمم(  68) 

 

7  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
 وتشديد الداؿ ،بفتح الباء جَلَةدِّ ُحجَ  ُحۡجِدجَلَة 32
َٜ وَ  48 ُٚ  َٜ ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
49  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
51  ٍَ َٜٗ ٌُ ِّ ٍَ ََُّيۡ  َُُّيۡ َٜٗ ٌُ  بفتح الياء ِّ

 
 سورة الحاقة(  69) 

 

ُذنٞ  12
ُ
ۡذنٞ  أ

ُ
 بإسكاف الذاؿ أ

 بإسكاف الهاء ّۡهَ ذَ  ِّهَ وَ  16
َٜ ذَ  21 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ
ُرونَ  42 ََّ ُرونَ ذَّ دَ  دََذ  لذاؿد ايشدتب ََّ
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 سورة المعارج(  70) 

 

َل  1
َ
 بإبداؿ الهمزة ألفاً  َل ةشَ  َشأ

ِٔهِذ   11 ٜۡ َٔ  يَ ٜۡ  بفتح الميم هِذ  يَ
اَقحّٗ  16 اَقحٞ  َٗزَّ  بدؿ تنوين الفتح بتنوين الضم َٗزَّ
33  ۡٓ َٰدِِٛ ۥ بَِشَهََٰر ُٓ ِٛ ِ  (باإلفراد) بحذؼ األلف التي بعد الداؿ؛ بَِشَهََٰدد
 وإسكاف الصاد ،النوف بفتح ت  ۡط َٗ  ُُٗطت   43

 
 سورة نوح(  71) 

 

 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة إَِلَّ  ُدََعٓءِيَ  ُدََعٓءِٓي إَِلَّ  6
ۡقَُْ٘خ  9

َ
ٓ أ َ  إِّنِ ۡقَُْ٘خ  إِّنِ

َ
 وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أ

ا 23 اوُ  َوّدّٗ  بضم الواو ّدّٗ
 مطلقًا: بإسكاف ياء اإلضافة ثَۡحِّت  ثَۡحِّتَ  28

 
 لجنسورة ا(  72) 

 

3  َٰ ََٰ ۥ دََع ُٙ َّٗ
َ
ََٰ َٰ  َوخ ۥ دََع ُٙ  ِإَوَّٗ

 بكسر الهمزة، وىذا الموضع ضمن
، وىي االثنى عشر موضعاً ( موضعاً 12)

، 14حتى اآلية  3األولى، أي من اآلية 
 18، أما اآلية 19باإلضافة إلى اآلية 

كحفص، وسيتم   –فيقرؤىا بفتح الهمزة 
 ذكرىا فيما يلي

ۥ ََكنَ  4 ُٙ َّٗ
َ
ۥ ََكنَ ِإَو َوخ ُٙ  بكسر الهمزة َّٗ

5  ٓ َّ٘ة َ٘ َّٗة َؿ
َ
ةٓ  َوخ َّ٘ َ٘  بكسر الهمزة ِإَوَّٗة َؿ

ۥ ََكنَ  6 ُٙ َّٗ
َ
ۥ ََكنَ  َوخ ُٙ  بكسر الهمزة ِإَوَّٗ

7  ْ ٜا ُّ٘ ٓۡ َؿ ُٛ جَّ
َ
ْ  َوخ ٜا ُّ٘ ۥ َؿ ُٓ ُٛ  بكسر الهمزة ِإَوجَّ
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َ٘ة 8 ۡص َٕ َ َّٗة ل
َ
َ٘ة َوخ ۡص َٕ َ  بكسر الهمزة ِإَوَّٗة ل

9  َّ٘ َُ َّٗة 
َ
َّ٘ة ةَوخ َُ  بكسر الهمزة ِإَوَّٗة 

َّٗة ََل  10
َ
 بكسر الهمزة ِإَوَّٗة ََل  َوخ

َّ٘ة 11 ِٔ َّٗة 
َ
َّ٘ة َوخ ِٔ  بكسر الهمزة ِإَوَّٗة 

12  ٓ َّ٘ة َ٘ َّٗة َؿ
َ
ةٓ  َوخ َّ٘ َ٘  بكسر الهمزة ِإَوَّٗة َؿ

ة 13 َّٕ َ َّٗة ل
َ
ة َوخ َّٕ َ  بكسر الهمزة ِإَوَّٗة ل

َّ٘ة 14 ِٔ َّٗة 
َ
َّ٘  َوخ ِٔ  بكسر الهمزة ةِإَوَّٗة 

17  ُٙ ُۡ َ  يَۡصُْ ُٙ ن ُۡ  بالنوف بدؿ الياء ۡصُْ
ة 19 َّٕ َ ۥ ل ُٙ َّٗ

َ
ةِإَو َوخ َّٕ َ ۥ ل ُٙ  بكسر الهمزة َّٗ

20  ِۡ  وزيادة ألف بينهما ؛بفتح القاؼ والالـ َِ ٰـَ ًَ  ًُ
ًدا 25 َٔ ٓ أَ َ  َرّ ِ ًدا َرّ ِ َٔ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة أَ

 
 سورة المزمل(  73) 

 

ۥَوِٗۡطىَ  20  بكسر الفاء والهاء ِٙۦَوِٗۡطىِ  ُٙ
ۥ 20 ُٙ ِ  َوزَُُْس  بكسر الثاء الثانية والهاء ِٙۦَوزُُْس

 
 سورة المدثر(  74) 

 

 ؛ وال يخفى ترقيقهابكسر الراء ۡصزَ َوٱلّرِ  َوٱلرُّۡصزَ  5
50  ٞ ۡصتَ٘ىَِرة ۡصتَ٘ىَ  ُّٔ ُّٔ ٞ  بفتح الفاء َرة
ُرونَ  56 َُ ُرونَ دَ  يَۡذ َُ  بالتاء بدؿ الياء ۡذ

 
 سورة القيامة(  75) 

 

َُيَۡصُت  3
َ
َُيۡصِ  خ

َ
 بكسر السين ُت خ
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 وال يخفى تفخيمها ؛بفتح الراء َق ثَرَ  ثَرَِق  7
ٖۡ  َراق   27 ٖ رَّ  َٔ  بترؾ السكت وصاًل: اق  َٔ
َُيَۡصُت  36

َ
َُيۡصِ  خ

َ
 بكسر السين ُت خ

37  َٰ ََ ٕۡ َٰ تُ  ُح ََ  بدؿ الياء بالتاء ٕۡ
 

 سورة اإلنسان(  76) 
 

 بتنوين الفتح، فيبدؿ ألفاً وقفاً  َشَلَِٰصَلّٗ  ََلْ َشَلَٰصِ  4
ارِيَرا   15 َٜ ارِيرّٗ  ًَ َٜ  بتنوين الفتح، فيبدؿ ألفاً وقفاً  اًَ
ارِيَراْ ِٖٔ 16 َٜ ارِيرّٗ  ًَ َٜ ًَ ِّٔ  بتنوين الفتح، فيبدؿ ألفاً وقفاً  ٖا 
21  ۡٓ ُٛ َِي َْٰ ِٛ  َع ِي َْٰ ۥَع  وكسر الهاء لتصبح مدية، بإسكاف الياء ُٓ

 
 المرسالت سورة(  77) 

 

 بضم الذاؿ ًراُٗذُ  ُٗۡذًرا 6
َدۡرَٗة 23 ٌَ دَّ  َذ ٌَ  بتشديد الداؿ ۡرَٗةَذ
َخٞ  33  بزيادة ألف بعد الالـ )بالجمع( ِصَمََٰلَٰخٞ  ِصَمَْٰ
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 سورة النبأ(  78) 
 

ِّ  َووُذَِعخِ  19  األولى بتشديد التاء َعخِ َووُذ
ة 25 ةرّٗ ة وََمصَّ  بتخفيف السين وََمَصةرّٗ
َمََٰنَٰتِ رَّ  37 َمََٰنَٰتِ  رَّبُّ  ّبِ ٱلصَّ  بضم الباء ٱلصَّ
ۖۡ  ٱلرََّٰمۡحۖۡ  37 ُٖ  بضم النوف ٱلرَّۡظَمَٰ

 
 سورة النازعات(  79) 

 

ءَِذا 11
َ
 بهمزة واحدة مكسورة َذاإِ  أ

ًٜى 16 َٜ  ُؼ  بحذؼ التنوين ىُؼ
18  َٰ َٰ دَزَّ  دََزّكَّ  بتشديد الزاي ّكَّ

 
 سورة عبس(  80) 

 

4  ُٙ  بضم العين ُٙ َىكُ َذَذ٘ َذَذَ٘ىَك
ىَٰ  6 ىَٰ دَطَّ  دََطدَّ  بتشديد الصاد دَّ
9  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو

َ٘ة 25 َّٗة َضَجبۡ
َ
َ٘ةإِ  خ  بكسر الهمزة َّٗة َضَجبۡ

 
 سورة التكوير(  81) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 سورة االنفطار(  82) 
 

7  ٍَ َ ٍَ َذَكدَّ  َذَكَدل َ  بتشديد الداؿ ل
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 سورة المطففين ( 83) 
 

ِۡ  َرانَ  14  بترؾ السكت، وال يخفى اإلدغاـ وصاًل: انَ ثَِ رَّ  ثَ
ِٛيَ  31 ُِ ِٛيَ  وَ ُِ َٰ  بألف بعد الفاء َف

 
 سورة االنشقاق(  84) 

 

َٰ َط َويُ  َوَيۡطَ َٰ  12  وتشديد الالـ ،وفتح الصاد ،بضم الياء  َّ
 

 سورة البروج(  85) 

 

14  َٜ ُٚ َٜ  َو ۡٚ  بإسكاف الهاء َو
ُۡىٜظ   22 ُۡىُٜظ   َمَّ  الكسر تنوين بتنوين الضم بدؿ َمَّ

 
 سورة الطارق(  86) 

 

ة 4 َّٕ َّ ة ل َٕ َّ  بتخفيف الميم ل
 

  ( سورة األعمى 87) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 سورة الغاشية(  88) 

 

فُ  11 َٕ ُ  تَۡص فُ ت َٕ  بضم التاء ۡص
 ين الفتحبدؿ تنو بتنوين ضم  َلَٰنَِيحٞ  َلَٰنَِيحّٗ  11
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 سورة الفجر(  89) 

 

 زائدة ساكنة: بإثبات ياء وصالً  ۦيَِۡسِ  يَِۡسِ  4
15  ٓ َ  َرّ ِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َرّ ِ
15  ِٖ َٔ ۡزَر

َ
ۦ أ ِٖ َٔ ۡزَر

َ
 زائدة ساكنة: بإثبات ياء وصالً  أ

16  ٓ َ  َرّ ِ  وصاًل: بفتح ياء اإلضافة َرّ ِ
َهََٰنِ  16

َ
ۦ أ َهََٰنِ

َ
 زائدة ساكنةإثبات ياء : بوصالً  أ

ٜنَ  18 غُّ ٜنَ َُتُ  دََحَٰٓ  حذؼ األلف، و ضم الحاءب غُّ
 

 سورة البمد(  90) 
 

َُيَۡصُت  5
َ
َُيۡصِ  خ

َ
 بكسر السين ُت خ

َُيَۡصُت  7
َ
َُيۡصِ  خ

َ
 بكسر السين ُت خ

ۡؤَضَدةُ   20  بإبداؿ الهمزة واواً  َضَدةُ  ُّٜٔ  ُّٔ
 

 ( سورة الشمس 91) 

 
 بالفاء بدؿ الواو ََيَةُف  ََل وَ  َوََل ََيَةُف  15

 
 سورة الميل(  92) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 ( سورة الضحى 93) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
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 ( سورة الشرح 94) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 ( سورة التين 95) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 سورة العمق(  96) 

 

 ؼ فيها في الكلمات الفرشيةال خال
 

 سورة القدر(  97) 
 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية

 
 ( سورة البينة 98) 

 

بتخفيف الياء مع إسكانها لتصبح مدية  حِ ـَٔ ٱََّۡبِيٓ  ٱََّۡبِيَّحِ  6
 وبعدىا ىمزة مفتوحة

بتخفيف الياء مع إسكانها لتصبح مدية  حِ ـَٔ ٱََّۡبِيٓ  ٱََّۡبِيَّحِ  7
 ىمزة مفتوحةوبعدىا 

 
 ( سورة الزلزلة 99) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 ( سورة العاديات 100) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
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 ( سورة القارعة 101) 

 

َٜ ذَ  7 َٜ ذَ  ُٛ  بإسكاف الهاء ٛۡ
 

 ( سورة التكاثر 102) 

 ال خالؼ فيها
 

 ( سورة العصر 103) 

 ال خالؼ فيها
 

 اليمزةسورة (  104) 
 

 بكسر السين ُت َُيۡصِ  َُيَۡصُت  3
8  ٞ ۡؤَضَدة ُّٔ  ُّٜٔ ٞ  بإبداؿ الهمزة واواً  َضَدة

 
 ( سورة الفيل 105) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 ( سورة قريش 106) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 ( سورة الماعون 107) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 الكوثر ( سورة 108) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
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 سورة الكافرون(  109)  

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 ( سورة النصر 110) 

 ال خالؼ فيها
 

 سورة المسد(  111) 
 

 بضم التاء َّمَّةَّحُ  َّمَّةَّحَ  4
 

 سورة اإلخالص(  112) 
 

ا 4 ًٜ ُى ىُ  َُ  بهمز الواو اؤً َُ
 

 ق( سورة الفم 113) 

 ال خالؼ فيها
 

 ( سورة الناس 114) 

 ال خالؼ فيها
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 قائمة املصادر واملراجع
 تحقي / .غيث الرحمن عمى ىبة المنان: تحريرات الطيبة م (.2115) أحمد  ،ا بياري (1

 ث.ادار الصحابة لمتر  :طنطا .الدين شرحجمال 

الرباط: طوب  .المحيط بأصول رواية قالون عن نافع .ه (1417ا عظمي، صفاء الدين )  (2
 بريس.

 .دار صادر :بيروت .لسان العربد.ت (. )  محمد جمال ،منظور ا فريقيابن  (3

 المجيد بدع/ تحقي . السبع القراءات في اإلقناع(.  هم1413)  عمي الباذش، أحمد ابن (4
 .القري أم جامعة: مكة. قطامش

. مكة 5ط المرام. بموغ من األحكام توضيح م (.2113الرحمن )  عبد ا البسام، عبد (5
 المكرمة: مكتبة ا سدي.

 القراءات في النشر طيبة شرح هم (.1421)  -الناظم ابن-محمد  ابن الجزري، أحمد (6
 .العممية الكتب دار: . بيروت2مهرة. ط . تحقي / أنسالعشر

 . تحقي / أحمدالعشر القراءات في التيسير تحبيرهم (. 1421ابن الجزري، محمد محمد )  (7
 الفرقان. القضاة. عمان: دار مفمح محمد

بيروت: دار الكتب . القراء طبقات في النياية غايةهم (. 1427ابن الجزري، محمد محمد )  (8
 العممية.

 محمد . تحقي / عميالعشر القراءات في النشرهم (. 1427ابن الجزري، محمد محمد )  (9
 الكبرى. التجارية الضباع. القاهرة: المطبعة

 .بتحرير حرز األماني الفتح الرحماني شرح كنز المعانيه (. 1436الجمزوري، سميمان )  (11
 . الرياض: دار ابن القيم لمنشر والتوزي .3. طعبد الرزا  موسىتحقي / 

 المكية . مكة: المكتبة4. طالكريم القرآن قراءة مأحكام (. 1999)  خميل الحصري، محمود (11
 اإلسالمية. البشائر دار -

 العال . تحقي / عبدالسبع القراءات في الحجةهم (. 1411)  خالويه، الحسين أحمد ابن (12
 الشرو . . بيروت: دار4مكرم. ط سالم

 الكتاب . بيروت: دارالسبع القراءات في التيسيرهم (. 1414)  عثمان عمرو الداني، أبو (13
 العربي.

 . تحقي /المشيورة السبع القراءات في البيان جامعهم (. 1426عمرو عثمان )  الداني، أبو (14
 .العممية الكتب دار: الجزائري. بيروت صدو  محمد
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. األمصار أىل مصاحف مرسوم معرفة في المقنعهم (. 1431)  عثمان عمرو الداني، أبو (15
 التدمرية. دار :الرياض الحميد. حسن بنت نورة /تحقي 

. وجل عز اهلل كتاب في واالبتدا الوقف في المكتفى هم (.1417)  عثمان عمرو الداني، أبو (16
 .الرسالة مؤسسة: . بيروت2المرعشمي. ط الرحمن عبد يوسح تحقي /

تحقي /  .عشر األربعة بالقراءات البشر فضالء إتحافهم (. 1417الدمياطي، أحمد البنا )  (17
 ا زهرية. الكميات مكتبة - الكتب عالمالقاهرة: إسماعيل.  محمد شعبان

 . تحقي /واألعصار الطبقات عمى الكبار القراء معرفةهم (. 1418أحمد )  الذهبي، محمد (18
 .العممية الكتب دار: عباس. بيروت صالح و ا رناؤوط شعيب و معروح بشار

 منشر والتوزي .. الرياض: مكتبة المعارح لالتطبيق الصرفيم (. 1999الراجحي، عبدم )  (19

ا ف اني.  . تحقي / سعيدالقراءات حجةهم (. 1418زنجمة )  بن الرحمن عبد زرعة، أبو (21
 الرسالة. . بيروت: مؤسسة5ط

 جامع الخيرات في تجويد وتحرير أوجو القراءات. ه (.1428عمي )  إبراهيم، السمنودي (21
 اإلسالمية. القاهرة: وزارة ا وقاح والشؤون .تحقي / ياسر إبراهيم المزروعي

 ووجو األماني حرز المسمى الشاطبية متنهم (. 1431الرعيني )  فيرم بن الشاطبي، القاسم (22
. دمش : دار 5الزغبي. ط تميم محمد تحقي / .السبع القراءات في التياني

 ال وثاني لمدراسات اإلسالمية.

 محمود حمدأ/ تحقي . السبع القراءات في النفع غيث(.  هم1425)  محمد الصفاقسي، عمي (23
 .العممية الكتب دار: بيروت. الحفيان

مكتبة : القاهرة. إرشاد المريد إلى مقصود القصيد(.  هم1425)  عمي محمد ،الضباع (24
 .الحمبي

محمد خمح . تحقي / القراءة أصول بيان في اإلضاءةهم (. 1421الضباع، عمي محمد )  (25
 الحسيني. القاهرة: المكتبة ا زهرية لمتراث.

 عمان. .الجسر المأمون إلى رواية قالون .ه (1427  ) ضمرة، توفي (26

. إمالء ما َمنَّ بو الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءاتهم (. 1389)  عبد ا، العكبري (27
 .دار الكتب العمميةبيروت: 

 . تحقي / عادلالسبع القراءات عمل في الحجةهم (. 1428أبو عمي الفارسي، الحسن )  (28
المعصراوي. بيروت: دار الكتب  عيسى أحمد و عوض عمي و الموجود عبد

 العممية.
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 المنتيي المقرئ وتذكار المبتدئ القارئ سراجهم (. 1373عثمان )  بن القاصح، عمي ابن (29
: الضباع. القاهرة . تحقي / عميالتياني ووجو األماني حرز منظومة شرح
 .الحمبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة

البدور الزاىرة في القراءات العشر المتواترة هم (. 1429) القاضي، عبد الفتاح عبد ال ني  (31
. تحقي / صبري رجب ُكَري م. القاهرة: دار السالم من طريقي الشاطبية والدرة

 لمطباعة والنشر.

مكتبة : طنطا. شرح النظم الجامع لقراءة اإلمام نافع(.  هم1425)  عبد الفتاح ،القاضي (31
 .تاج

 القراءات في الشاطبية شرح في الوافيهم (. 1421)  القاضي، عبد الفتاح عبد ال ني (32
 . جدة: السوادي لمتوزي .5ط .السبع

إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في القراءات األربع (.  هم1424)  خميل محمد ،القباقبي (33
 .عمار دار: ا ردن. شكري خالد أحمد/ تحقي . عشر

القاهرة:  .العشر القراءات يوتوج في البشر طالئعهم (. 1427الصاد . )  قمحاوي، محمد (34
 العقيدة. دار

 بيروت: دار الجميل. .العالمين رب عن الموقعين أعالم .الجوزية، محمد ) د.ت ( قيم ابن (35

ضيح.  . تحقي / شوقيالقراءات في السبعةهم (. 1411موسى )  بن مجاهد، أحمد ابن (36
 المعارح. . القاهرة: دار2ط

 وعمميا السبع القراءات وجوه الكشف عن(. هم 1414محمد )  طالب، أبو أبي بن مكي (37
 . بيروت: مؤسسة الرسالة.3. تحقي / محي الدين رمضان. طوحججيا

سبي   /تحقي . المبسوط في القراءات العشر م (.1981)  أحمد، بن ِمْهران النيسابورىا (38
 .مجم  الم ة العربية: دمش . حمزة حاكيمي
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 أحمد عيسى المعصراوي. قطر: وزارة ا وقاح والشؤون الدينية.

 . تحقي / مجديالعشر القراءات في النشر طيبة شرح هم (.1424محمد )  النَُّوْيري، محمد (41
 .العممية الكتب دار: باسموم. بيروت محمد
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